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BEVEZETŐ

Előzmények, az értékelő jelentés készítésének háttere

» Budapest 2014-2020 közötti időszakra szóló városfejlesztési stratégiáját, az Integrált Településfejlesz
tési Starégiát 2014-ben fogadta el a Közgyűlés (923/2014. (VI.30.) Főv.Kgy.hat.), melynek 2015-ben ké
szült el az utolsó felülvizsgálata. Közvetlenül a stratégia készítését megelőzően, 2013-ban fogadta el a 
Közgyűlés a hosszú távú városfejlesztési koncepciót (Budapest 2030), illetve 2014-ben készült el a - fő
város területfejlesztési feladataihoz kapcsolódó és az uniós forrásfelhasználás irányait középtávon meg
alapozó - területfejlesztési koncepció és program is. Budapest helyzete tehát sajátos, mind a kétszintű 
önkormányzati rendszerben párhuzamosan folyó településtervezés, mind a fő'város „megye” státuszá
ból fakadó területfejlesztési feladatai miatt. Ebben a tervezési környezetben a fő'városi ITS deklarált célja 
az volt, hogy elsősorban a Fővárosi Önkormányzat számára jelölje ki a beavatkozásokat középtávon, 
összhangban a Budapest 2030 céljaival.

» 2015 óta a fő'város társadalmi, környezeti és gazdasági folyamataiban, gazdálkodásában, továbbá a ha
zai és nemzetközi fejlesztéspolitikában, ágazati politikákban és finanszírozási környezetben jelentő's vál
tozások történtek. Ehhez hozzáadódik az a felgyorsuló technológiai változás, ami nem csak a városhasz
nálók (lakók, turisták, munkavállalók, a különböző' szolgáltatások ügyfelei) fogyasztási szokásait és a vál
lalkozások működési folyamatait alakítja át, de megváltoztatják ezen csoportok városi szolgáltatásokkal 
kapcsolatos elvárásait, használati szokásait is. 2021 után új uniós pénzügyi ciklus kezdő'dik, melynek ter
vezése még folyamatban van, de már jól látszik, hogy a klímaváltozás kezelése és az egész unió globális 
versenyképességét meghatározó innováció a forrásfelhasználásban kiemelt szerepet kap. Mindezek idő
szerűvé teszik a stratégia megújítását, a súlyponti kérdések újragondolását, az esetleges finomhangolá
sok elvégzését.

» Az ITS készítésének tartalmi és módszertani követelményeit a 314/2012 (XI.8.) kormányrendelet hatá
rozza meg. A jogszabályt az elmúlt években többször módosították. Az ITS felülvizsgálata/megújítása 
szempontjából a legfontosabb változás, hogy a rendelet szerint a felülvizsgálatot, adott esetben az új 
ITS-t már az okos város módszertan alkalmazásával kell megtenni. A rendelet Lechner Tudásközpont 
által elkészített Okos Város Fejlesztési Modell alapján a smart city „gyűjtőfogalmával leírt jelenség első
sorban a fenntarthatóság, a hatékonyság és a városok alakításában, működtetésében való széleskörű 
részvétel fejlesztési prioritásai mentén csoportosít szolgáltatásokat, döntési mechanizmusokat és info
kommunikációs technológiai megoldásokat. A kifejezés hátterében a kortárs településfejlődés és a gaz
dasági innováció egyik legfontosabb jelensége, a városok és a digitális technológiák integrációja áll”. A 
Fő'városi Közgyűlés 2017-ben fogadta el Budapest Okos Város Jövő'képét, 2019-ben pedig a Smart Bu
dapest Keretstratégiát. Az utóbbi dokumentum egy horizontális szemléletű dokumentum, amely alap
elveket rögzít, tervezési irányelveket, célokat határoz meg a budapesti folyamatok összehangolása, a 
szakági stratégiák és nem utolsó sorban az ITS megújításának támogatására.

Az értékelő jelentés célja

» A most elkészült értékelő jelentés célja, hogy a városfejlesztés külső és belső környezetében történt 
változásokat feltárja, értékelje, megvizsgálja a stratégia céljainak előrehaladását, a tervezett (indika- 
tív) projektek és akcióterületekhez kapcsolódó fejlesztési elképzelések megvalósulását. Az összegzé
sek, értékelések és ajánlások - a Smart Keretstratégia javaslataival és tervezési irányelveivel együtt - 
kiindulópontot jelentenek az ITS közeljövőben történő, immár okos város módszertant alkalmazó el
készítéséhez.
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Alkalmazott munkamódszer, a dokumentum felépítése

» Az ITS tartalmi felépítését tehát a vonatkozó jogszabály írta elő, ugyanakkor egy teljesen új követel
ményrendszerben az egyes - kötelező'en előírt - fejezetek tartalmi mélységét, belső' tagolását már a 
készítők határozhatták meg.

» Az aktualizálás az eredeti Megalapozó munkarész felhasználásával készült, új adatok, értékelő megálla
pítások elsősorban akkor kerültek be a helyzetfeltárás szövegébe, ha azok külső forrás alapján rendel
kezésre álltak (pl. közelmúltban elfogadott fővárosi ágazati dokumentumok, KSH jelentések, publiká
ciók). A részletes vizsgálat - mely a SWOT összegzéseket is tartalmazza - a jelentés mellékletét képezi.

Az I. fejezetben - követve az ITS tartalmi tagolását - az egyes témákra és fővárosi zónákra 
vonatkozó, a változásokat értékelő fontosabb megállapítások szerepelnek. A szintetizáló rész
ben található ábrák egy-egy megállapítás illusztrálására szolgálnak, a részletesebb grafikai alá
támasztás (térképek és diagramok), illetve az adatokat tartalmazó táblázatok a mellékletben 
találhatók. Ezek az összegzések - a háttéranyaggal együtt - jó kiindulási alapot nyújtanak az új 
ITS megalapozó részének szélesebb körben történő megvitatásához, a problémák, kihívások, 
lehetőségek értékeléséhez, valamint az ITS Megalapozó fejezetének tartalmi újragondolásá
hoz.

A II. fejezet a stratégiai célok megvalósítását értékeli a vonatkozó indikatív projektek részletes 
áttekintésével, a fontosabb indikátorok változásának bemutatásával. Az ITS célja - a fentiek
ben már részletezett sokféle tervezési feladat fókuszának világos elhatárolása miatt - a Fővá
rosi Önkormányzat számára a középtávú célok és beavatkozások meghatározása volt. A célok 
kialakítása azonban úgy történt, hogy az az egész város szintjén is értelmezhető legyen, így az 
értékelés során arra is kitér a dokumentum, hogy a különböző érdekeltek hogyan, milyen mér
tékben járultak hozzá a célok eléréséhez, milyen területen mutattak nagyobb aktivitást, mely 
területeken maradtak el jelentős fejlesztések. Az értékelés kitér a célok elérését vagy jövőbeni 
relevanciáját befolyásoló külső keretfeltételek (fontosabb jogszabályok, hazai vagy nemzetközi 
fejlesztéspolitikai döntések és trendek) változásaira is.

A III. fejezet az akcióterületeken tervezett indikatív fejlesztési projektek megvalósulását, az 
akcióterületi célok elérését értékeli.

A IV. fejezetben találhatók az ITS megújítására vonatkozó módszertani ajánlások, melyek meg
fontolása már a tervezés kezdeti stádiumában, a munkamódszer kialakítása és a tartalmi szem
pontok összeállítása során célszerű.
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I. SZINTÉZIS
a 2015-2019 közötti időszak tematikus és területi értékelése
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TELEPULESHALOZAT

intézményi értékelés

» Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 2030 (2014) felülvizsgálata folyamatban van 
(határidó': 2020. közepe) - Budapest szerepének, fejlesztési prioritásainak felülvizsgálata, koncep
cióban való érvényesítés nyomon követése.

» Budapest és Pest megye szétválása NUTS2 szinten.

» Agglomerációs, várostérségi szinten továbbra sincs intézményesített együttműködés.

» Az országos fejlesztéspolitikában a Budapest-központúság csökkentésére vonatkozó javaslatok - 
nemzetközi versenyképességet potenciálisan ronthatja.

» Budapest nemzetközi kapcsolatainak építése fragmentált, a tudatos, szinergiákra, együttműkö
désre alapozott a tudatos hálózatépítés hiányzik.

» A Miniszterelnökségen belül 2018-ban kialakították a Budapest és a fő'városi agglomeráció fejlesz
téséért felelős államtitkárságot. 2018-ban megalakult a Fő'városi Közfejlesztések Tanácsa a fő'városi 
fejlesztések koordinált előkészítése érdekében.

» A fő'városi önkormányzat szerepe a városfejlesztésben a közelmúltban történt jogszabályi, intézmé
nyi és finanszírozási átalakítások következményeként tovább csökkent.

tematikus értékelés

» Budapest az európai városhálózat erő's tagja: népessége az Európai Unión belül a 9. legnagyobb, 
míg az EU által lehatárolt metropolisz térségek sorában - közel 3 millió lakosával - a 16.

» 2018-ra Budapest és környékén a gyorsforgalmi úthálózat nagyrészt kiépült - az M0 nyugati szakasz
kivételével - a város az európai közlekedési hálózat fontos tagja; a Budapest Liszt Ferenc Repülő'tér 
utas- és teherforgalma dinamikusan fejlődik; a vízi szállítás - bár Magyarország szerepe nemzetközi 
szinten marginális - legnagyobb része Budapesten keresztül zajlik, az ország legjelentő'sebb folya
mai átrakodó központja - Csepeli Szabadkikötő' - és a hozzá kapcsolódó logisztikai és közlekedési 
infrastruktúrák fejlesztése folyamatos. A vasúti korszerűsítések a kormány fókuszába kerültek, a 
következő' idő'szakban ebben várhatóak a legjelentő'sebb előrelépések.

» A Pest megyével együtt alkotott Közép-Magyarország népességi, gazdasági súlya az országon belül 
tovább erő'södik. A K+F erő's hazai koncentrációja mellett európai összehasonlításban csak átlagos 
növekedést mutat: Budapest várostérsége, mint „tudásrégió” nem használja ki hatékonyan a köz
lekedés-földrajzi helyzetből és a gazdaság méretéből adódó előnyöket, a szinergiák erősítésére van 
szükség.

» A szuburbanizációs folyamatok újbóli felerősödése, Pest megye gazdaságának fejlő'dése, népességgi 
súlyának növekedése a szolgáltatások szervezése - első'sorban az oktatás, egészségügy, közlekedés 
- területén növekvő' kihívást jelent a jövő'ben. A városhatárt több mint 680 000 utazás keresztezi 
irányonként naponta, amelynek kétharmada személygépjárművel történik, a P+R kapacitások és az 
elő'városi közlekedési hálózatok - a fejlesztések ellenére - ezt nem tudják kiszolgálni, ami Budapest 
levegőminőségét, életminőségét is negatívan érinti.

» Az intézményi, államigazgatási, kulturális funkciók koncentrációja miatt a kormány közcélú fejlesz
téseinek kiemelt helyszíne Budapest.
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EURÓPAI TEN-T HÁLÓZAT FŐ ELEMEI
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EURÓPAI VÁROSOK

Budapest
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Bukarest

London
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978267

Az Európai Unió legnépesebb városai (fő), 2017. január; 
Forrás: Eurostat

EURÓPAI REPÜLŐTEREK FORGALMA

utasforgalom teherforgalom állandó desztiná- 
ciók száma, 20182017-ben 

(millió fő)
változás 2012

2017
2017-ben (ezer 

tonna)
változás 

2012-2017
Budapest, Liszt Ferenc 13,1 54% 127 37% 128

Bécs, Schwechat 24,4 10% 287 8% 204

Prága, Václav Havel 15,4 43% 82 55% 160

Varsó, Chopin 15,7 64% 23 n.a 136

Bukarest, Henri Coanda 12,8 79% 31 41% 122

FŐVÁROSI FELADATOK, KIHÍVÁSOK:

Nemzetközi szinten gazdasági, turisztikai, kulturális pozíció, makroregionális szerepek erősí
tése;

A nemzetközi versenyképességet hosszú távon erősítő területeken - gazdaság,ezen belül is 
K+F, közlekedés, oktatás, egyéb életminőséget befolyásoló területek - kezdeményező szerep 
és érdekérvényesítés.

Budapest várostérség pozitív nemzetközi megítélésének erősítése (városmarketing, Budapest 
márka); nemzetközi kapcsolatos és együttműködések tudatos építése

A várostérség szereplőivel és a kormánnyal történő intenzívebb együttműködés, problémák 
közös megoldása, fejlesztési potenciál közös kiaknázása, érdekek harmonizálása a versengés 
helyett.



• •

FEJLESZTÉSI KÖRNYEZET

intézményi értékelés

» A területfejlesztést megalapozó dokumentum a területfejlesztési koncepció, melyek közül Buda
pestet érinti az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció, a szomszédos Pest megye ha
tályos területfejlesztési koncepciója, valamint Budapest területfejlesztési koncepciója.

» Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 2030 (2014) felülvizsgálata folyamatban van 
(határidó': 2020. közepe) - Budapest szerepének, fejlesztési prioritásainak felülvizsgálata, koncep
cióban való érvényesítés nyomon követése.

tematikus értékelés

» A jelenlegi gazdasági és közigazgatási rendszerben a települések egymással konkurálnak a fejlesz- 
tó'eró', a beruházások odavonzása tekintetében, ebben a versenyben legsikeresebb - ökológiai 
szempontból viszont „gyenge láncszem” - az a település, amely adottságai folytán a lehető' legna
gyobb még beépítetlen területtel és a lehetó legkevesebb korlátozással rendelkezik.

» Ez a verseny a partnerség és a magasabb rendű ökológiai elvek ellen hat, ellenérdekelté teszi az 
agglomerációs településeket mind a szomszédok, mind Budapest viszonylatában.

» Budapest 2030 Hosszú Távú Városfejlesztési Koncepció jövó'képe és átfogó céljai a stratégia alapját 
képezik

» A fő'város jövó'képe, hogy Budapest élhető' és vonzó, egyedi karakterű fő'város, az ország és a város
térség innovatív gazdasági és kulturális központjaként az európai városhálózat megbecsült tagjává 
válik.

» Az átfogó célok Budapest meglévő' értékeire és sokszínűségére alapoznak, meghatározva azokat az 
irányokat, melyek az integrált fejlesztési elvek érvényesülése mellett Budapest jövőjének fejlesztési 
alapjait képezik.

» Budapest településszerkezeti tervének biztosítania kell a települést alkotó kerületek közös értékei
nek megőrzését, a kerületi önkormányzatok érdekeinek összehangolását, a város egységes szemlé
letű, de területileg differenciált fejlesztését annak érdekében, hogy Buda-pest ne 23 kerület hal
maza, hanem egy város legyen.

» A TSZT által megfogalmazottakat általános, jellemző'en szerkezeti típusú, és a területfelhasználással 
összefüggő' témakörökben a TSZT leírása, az Étv. szerint meghatározandó paramétereket a fő'városi 
rendezési szabályzat közvetíti a kerületi szabályozás felé a kerületi szintű elő'írások kidolgozásához.

» A TSZT meghatározza a város belső' tartalékterületeit és a jelentő's mennyiségi fejlesztési potenciál
lal rendelkező területeket (jelentős változással érintett és barnamezős területek). Ezek a területek 
jelenleg részben használaton kívüliek, részben alulhasznosítottak. A 2018. évi CXXXIX. törvény sze
rint a fő'város addig nem jelölhet ki új beépítésre szánt területet, míg rendelkezik barnamező's terü
lettel. Ennek a feladatnak az ellátásához járul hozzá a Banamező's és belvárosi használaton kívüli 
területek Budapesten kataszter adatállományának folyamatos karbantartása.

» Az FRSZ egyik kiemelt feladata a területfelhasználási egységek beépítési sűrűségének meghatáro
zása.

» A kerületek külső' határait gyakran inkább perifériának tekintik, mint más kerületek felé kapcsolatot 
biztosító területnek, ezért ezek a sokszor fő'városi jelentő'ségű területek alacsony prioritásúak, ke
vésbé vagy összehangolatlanul fejlesztettek, egymás hatásait nem erő'sítve, hanem kioltva, zavarva.

» A településfejlesztési szerző'dések tekintetében jelentő'sebb számú megállapodás a 2010-es évben 
jött létre. A szerző'dések által lefedett fejlesztési területek mérete nagy szórást mutat, az esetek 
felében 5 hektár alattiak, míg a többi esetben 30-50 hektár közöttiek. Az érintett területek elsősor
ban a fő'város külső' kerületeiben találhatóak, mivel itt számos olyan jelentő's terület áll rendelke
zésre, melyek fejlesztési potenciállal rendelkeznek, de a fő'városi keretszabályozás illetve a kerületi 
szabályozás módosítását is igénylik.
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TRSZ-ek, amelyben Budapest Főváros Önkormányzata a szer
ződő fél (db / év)

TRSZ SZÁMA ÉVENKÉNT TRSZ SZÁMA KERÜLETENKÉNT

kerület II. IX. XI. XIII. XVIII. XX. XXII. XXIII.

TRSZ-ek, amelyben Budapest Főváros Önkormányzata a 
szerződő fél.

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK CÉLRENDSZERE

TAGJA

< környezeti erőforrások védelme 
és fenntartható használata, 
természeti értékek megőrzése

ÉLETMINŐSÉG, 
HARMONIKUS

BUDAPEST AZ
EURÓPAI

FENNTARTHATÓ, 
ÉRTÉK- ÉS 

TUDÁSALAPÚ 
GAZDASÁG

HARMONIKUS, 
SOKSZÍNŰ VÁROSI 

KÖRNYEZET

. Kezdeményező, együttműködő 
srület-, város- és térségfejlesztés

;. Befogadó, támogató, 
aktív társadalom

'. Budapest komplex szerepkörének 
megfelelő közlekedési 

rendszer megteremtése

9. Rugalmas és korszerű 
lakásstruktúra kialakítása

I. Tudásalapú, versenyképes, 
nnovatív és “zöld” gazdaság

3. Partnerség - a jövő közös 
tervezése, összehangolt fejlesztések 

Budapesten és a várostérségben

5. Hatékony városszerkezet 
kialakítása - kompakt város

-. Nemzetközi szerepkör erősítése 
a térségi pozíció kihasználásával

Budapest élhető és vonzó, egyedi karakterű főváros, 
7 ország és a várostérség innovatív gazdasági és kulturális 
központjaként az európai városhálózat megbecsült tagja.

FŐVÁROSI FELADATOK, KIHÍVÁSOK:

Területfejlesztési koordináló szerep erősítése, a döntés-előkészítést és az operatív végrehaj
tást támogató intézményrendszer kialakítása;

Intézményi felkészülés az uniós forrásokra vonatkozó végrehajtási szerepkörökre.

Területfejlesztés szempontjából a várostérség Pest megye határát meghaladó vonatkozásai
ban az egyeztetések gyengék, esetlegesek;

Gyengülő' fővárosi szerep a területrendezésben.

A fővárosi önkormányzat feladata, hogy a településszerkezeti tervben és a fővárosi rendezési 
szabályzatban feltüntesse a barnamezős területeket és addig nem jelölhet ki új beépítésre 
szánt területet, míg rendelkezik barnamezős területtel. Ennek a feladatnak az ellátásához járul 
hozzá a Banamezős és belvárosi használaton kívüli területek Budapesten kataszter adatállo
mányának folyamatos karbantartása.
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TÁRSADALOM

intézményi értékelés
» Budapest Főváros Önkormányzata korlátozott feladatköre mellett (hajléktalan ellátás, bizonyos 

szociális ellátások, idősotthonok működtetése), a koordináció, kezdeményezés, valamint az életmi
nőséget javító fejlesztések révén a társadalmi kihívások kezelésében fontos szerepet játszik.

» A társadalmi problémákat vizsgáló, okait feltáró Budapest - és várostérsége - specifikus kutatások 
hiányoznak. Ezek fontosak a beavatkozások tervezéséhez, a fő'városi kezdeményező' szerep szakmai 
támogatásához. Együttműködésre van szükség kutatókkal, egyetemekkel. Azon statisztikai szolgál
tatások, szabadon elérhető közadatok köre korlátozott, melyek a szolgáltatástervezést, a társadalmi 
vállalkozások, civil szervezetek működését támogatná.

tematikus értékelés
» Budapest illetve a Budapesti Agglomeráció súlya az ország népességén belül tovább emelkedik 

(2018: 17,9% illetve 26,6%). A Budapesti Agglomeráció népességének 67%-a Budapesten él.

» Budapest korábbi nagyobb mértékű népességcsökkenése megállt, majd stagnált, most kis mérték
ben ismét csökken. A természetes fogyást a belföldi és a nemzetközi migráció nem mindig képes 
kiegyenlíteni.

» Budapest vándorlási egyenlege (2016-tól) ismét negatív, a szuburbanizáció újra megélénkült. Az el
vándorlás iránya főleg Pest megye és ezen belül az olcsóbb lakhatást kínáló agglomerációs övezet 
(2015-2017 között 30 ezres Pest megyei vándorlási nyereség).

» Budapest továbbra is az országba érkező' nemzetközi migráció első'dleges célpontja. A külföldi ál
lampolgárok aránya növekszik (2011: 3,3 %; 2016: 4,2%). A Budapestről kivándorlók száma átlagos
nak mondható, miközben itt a legmagasabb a visszavándorlók aránya. A kivándorlók között a fiata
labb és iskolázottabb népesség mellett a szakmával rendelkezők aránya magas.

» A budapesti lakosság öreg és tovább öregszik (öregedési index 2012: 149,1; 2019: 152,3). Az ország 
időskorú (60 éven felüli) népességének 20%-a Budapesten él. Az idős népesség eltartottsági rátája 
növekszik (2012: 27,5; 2019: 31). A korspecifikus szolgáltatások potenciális igénybe vevőinek száma 
folyamatosan emelkedik.

» A háztartások száma és ezen belül az egyszemélyes háztartások aránya tovább emelkedik (2001: 
34,6%; 2016: 41%). Emelkedik azon házaspár/élettársi családok aránya is ahol nincs gyermek (2001: 
35,7%; 2016: 41,3%). Az atomizáltság és a családi network hiánya egyre erőssebben érezhető.

» Továbbra is Budapesten él a legképzettebb lakosság (diplomások aránya 2016: 39%; országos átlag: 
22%). Az ország szellemi tevékenységet végző'inek majdnem fel itt dolgozik (2019: 44%), ami kvali
fikáltabb munkaerő'-kínálatot biztosít. Ugyanakkor Budapesten a legalacsonyabb a szakmunkás és 
szakiskolai végzettséggel rendelkezők aránya (11%; országos átlag: 21%), ami hozzájárul az egyes 
szakmacsoportokban tapasztalható munkaerő-hiányhoz.

» Továbbra is magas a foglalkoztatottság, és alacsony a munkanélküliség. (munkanélküliségi ráta 
2011: 9,8%; 2018: 2,6%). Ugyanakkor Európai összehasonlításban még mindig alacsony a 24 év alat
tiak, a részmunkaidősök, illetve a nyugdíjasok foglalkoztatottsága.

» Budapesten a teljes munkaidő'ben alkalmazottak bruttó átlagkeresete 2017-ben több mint 27%-kal, 
az egy adófizetőre jutó személyi jövedelemalapot képező jövedelem 30%-kal volt magasabb az or
szágos átlagnál.

» A budapesti háztartások tizedének vannak gondjai a rezsi fizetésével, és kerülhetnek díjhátralékba. 
A lakosság 13,9%-át érintette a szegénység vagy kirekesztődés kockázata (2017: országos arány 
19,6%).

» A fogyatékkal élők helyzetének kezelése továbbra sem közelíti meg az optimális szintet.
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BUDAPEST NÉPESSÉGE
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FŐVÁROSI FELADATOK, KIHÍVÁSOK:

Megfizethető lakhatást biztosító stratégia (bérlakásprogram) kidolgozása és mintaprojektek 
támogatása

Családbarát, klímatudatos lakókörnyezet kialakításának ösztönzése a népességmegtartó ké
pesség erősítésére, az elvándorlás mérséklésére, mintaprojektek támogatása

A prevenció erősítése; érdekérvényesítés a fővárosi egészségügyi szolgáltatások fejlesztése ér
dekében

Társadalmi vállalkozások tevékenységének ösztönzése, támogatása, elismerése, valamint a kü
lönböző érdekeltek - intézmények, kerületek, civil szervezetek, egyházak - közötti koordináció 
erősítése a fontosabb társadalmi kihívások megoldása érdekében (időskorúak ellátása, esélyek 
növelése az oktatásban, képzésben, foglalkoztatásban; területi egyenlőtlenségek csökkentése 
stb.), fővárosi célcsoport-orientált intézkedések tervezése

A városlakók informáltságának és a szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása, ezáltal az 
öngondoskodási képesség erősítése

Ösztönzők és szemléletformálás számos területen (tolerancia, közösségi élet, atipikus foglal
koztatás, távmunka, egészséges életmód, öngondoskodás, önkéntesség stb.)

BUDAPEST 2020 / SZINTÉZIS / TÁRSADALOM 9



HUMÁN INFRASTRUKTÚRA

intézményi értékelés
» Fővárosi Önkormányzat korlátozott feladatai: szociális ellátásokban való szerepvállalás (idősottho

nok), hajléktalan ellátás szervezése; saját tulajdonú lakás-gazdálkodás; az országos szerepkörrel 
összefüggő kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, közművelő
dési tevékenység támogatása; filmszínház, elő'adó-művészeti szervezet támogatása. Ezen felül ön
ként vállalt feladat a tömegsport, ifjúságpolitikai terén.

» Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Non-profit Kft. fontos szerepet játszik a főváros kulturá
lis, művészeti programjainak szervezésében.

» A kulturális TAO megszüntetése 2019-ben, ami finanszírozási bizonytalanságokat okozott a fővárosi 
intézményekben, csökkentette a magánszektor szerepvállalását a kultúra finanszírozásában.

» A köznevelés, közoktatás és a felsőoktatás területén jelentős és folyamatosan jelentkező jogszabá
lyi változások, mely a kiszámítható működését is hátrányosan érinti. Az önkormányzatok szerepe és 
az iskolaigazgatók hatásköre teljesen visszaszorult.

» Az egészségügyi szolgáltatások kormányzati és kerületi önkormányzati hatáskörben vannak: a kor
mány Egészséges Budapest Programja 2026-ig 700 milliárd forintos fejlesztési csomagot jelent - 
fő'városi kórházak regionális ellátási területtel rendelkeznek; kerületek az alapellátás és szakrende
lőd infrastrukturális hátterét folyamatosan fejlesztik, döntő'en uniós forrásból.

tematikus értékelés

» Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 2014 óta mind más területekkel összehasonlítva (kultúra, sport), 
mind az ország más területeihez - de a társadalmi elvárásokhoz - képest is elmaradt. A létesítmények 
állapota, felszereltsége, az ellátások finanszírozhatóságának korlátai és humánerőforrás területen jelent
kező' problémák (szakemberhiány, bérfeszültségek) az ellátásban is problémát okoz, ugyanakkor erre vo
natkozó egyértelmű felmérés, kimutatás nem elérhető'. A fő'városiak a közvéleménykutatások szerint az 
egészségügyi ellátás helyzetét tartják az egyik legnagyobb problémának. Az otthonápolás intézményi 
háttere hiányzik. A magánszektor szerepe az ellátásokban bővül, azonban ez csak a fizetőképes szeg
menseket tudja kiszolgálni.

» Mind a bölcső'dés korúak, mind az idő'skorúak nappali ellátó intézményrendszere területileg nem 
követi le az igényeket, mindkét ellátás iránt növekvő igény várható a demográfiai trendek miatt.

» A közoktatásban a fővárosi eredmények (PISA mérések) országos viszonylatban jók, de a hátrányos 
helyzetű gyermekek lemaradása kimutatható. Az iskolák működési környezete fejlesztéseket igé
nyel. Alternatív és önköltséges magánintézmények, piaci alapú oktatási szolgáltatások megjelenő 
kínálata mellett az egyházi intézmények szerepe erő'södik. A pedagógushiány jelentő's. A tantervi 
kötöttségek erősödnek, kevés mozgástér a versenyelőnyt jelentő készségek (kreativitás, együttmű
ködés, probléma-megoldás) fejlesztésére, a tanterv megújítása szükséges.

» Jelentős infrastrukturális fejlesztések a felsőoktatásban (MOME, Ludovika Campus), külföldi diákok 
növekvő száma, ugyanakkor a CEU nemzetközi képzéseit Bécsbe helyezte, az egyetemek a nemzet
közi rangsorokban alul vannak, a szükséges fejlesztéseket a finanszírozás nem biztosítja.

» 2019-ben Budapest Európa Sportfő'városa címmel rendelkezett. Jelentő's kormányzati beruházások
történtek a sportinfrastruktúra területén, nemzetközi sportesemények növekvő száma.

» Jelentő's kormányzati beruházások kulturális területen, fontos felújítások fejező'dtek be, illetve van
nak folyamatban - köztük baranamezős területek funkcióváltására is van példa. A kulturális belépők 
ára az átlagfizetéshez képest magas.

» Az önkormányzati bérlakások száma tovább csökken, a bérletben lakók több, mint fele piaci alapon 
bérel lakást a fő'városban. A bérleti díjak meghaladják az országos átlag másfélszeresét átlagosan.
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FŐVÁROSI FELADATOK, KIHÍVÁSOK:

A Fővárosi Önkormányzat szakmapolitikai, koordináló és érdekérvényesítő erejének növelése 
különösen az egészségügy és az oktatás területén

Kulturális és lakossági tömegsportszolgáltatások lakossági hozzáférésének javítása

A bérlakásszektor fejlesztése, a főváros kezdeményező szerepe a szektor országos szintű sza
bályozásának újragondolásában, valamint a megfizethető lakhatást, az energiaszegénység 
csökkentését támogató kezdeményezések támogatása

Kreatív gazdaság bevonása, erősítése a szolgáltatásokban.
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ESÉLYEGYENLŐSÉG

intézményi értékelés

» Megújított szakpolitikai dokumentum: Helyi Esélyegyenlőségi Program - 2017-2022

» Helyzetértékelés célcsoportonként

» Intézkedési javaslatok - általános és célcsoport orientált

» Ágazati stratégiákban esélyegyenlő'ség horizontális megjelenése, ugyanakkor szűkebb finanszíro
zási mozgástér célzott esélyegyenlő'ségi programok, projektek megvalósítására

» Szakmai háttérszervezetek a fő'városnál (Budapest Esély Nonprofit Kft., BMSZKI), ugyanakkor nagy 
fluktuáció és képzett munkaerő' hiánya - kapacitásproblémák, ami hátráltatja új projektek tervezé
sét, megvalósítását, pályázást

» Együttműködés a kerületekkel a szociális városrehabilitációs projektek megvalósításában - ezek a 
projektek tudtak integrálni esélyegyenlő'ségi célcsoportokat érintő' tevékenységeket

» Alapvetően kerületi kompetenciába tartozó témák - továbbra is gyenge a kerületközi koordináció, 
együttműködés

» Jogszabály-változások negatív hatásai (szociális törvény, hajléktalantörvény)

» Az esélyegyenlőségi célcsoportokba tartozók speciális szolgáltatási szükségleteinek monitorozása 
nem rendszerszintű.

tematikus értékelés

» Fő'városban csak mikroszegregátumok, illetve a szegregáció által veszélyeztetett lakóterületek jel
lemzőek; belső' városrészekben dzsentrifikáció felerősödése (ingatlanpiaci okok, turizmus fellendü
lése), szegénységi migráció - továbbra is a komplex szemléletű megközelítést és a kerületek aktív 
közreműködését igényli a területi problémák kezelése

» Mélyszegénység és hajléktalanság

» komplex megközelítés szükséges, melyben kiemelt szerepe van a lakhatásnak, hiányoznak vagy kis 
kapacitásúak az integrált (prevenciós; lakhatási, szociális és munkaerő-piaci integrációt, egészségi 
állapot javítását egyszerre elősegítő) programok, szolgáltatások

» Továbbra is széles körben érzékelhető' az akadálymentesítés hiánya, ami a fogyatékos személyeken 
kívül az idős embereket, és a kisgyermeket nevelőket is érinti.

» Esélyegyenlőségi célcsoportok esetében a szolgáltatásokhoz, információhoz, naprakész ismeretek 
és készségek megszerzéséhez való hozzáférés az átlagosnál alacsonyabb fokú, mely rontja munka
erőpiaci esélyeiket, életminőségüket - célzott programok és szolgáltatások kialakítása szükséges 
ezeken a területeken

» A munkaerő'piacon tapasztalható pozitív változások miatt több lehető'ség jövedelemszerzésre - a 
tartósan munkanélküliek és hajléktalan emberek között magasabb lett a komplex problémával érin
tett emberek aránya (lakhatási probléma, függőségek, betegségek, fogyatékosságok stb.)

» Időskorú népesség számának növekedése - ellátási rendszerben, gondozást segítő szolgáltatások
ban, eszközökben továbbra sincs lényeges áttörés, kevés a társadalmi vállalkozás, alacsony az info
kommunikációs (okos) eszközök használati aránya

» Önkéntesség továbbra is alacsony szintű.

12 BUDAPEST 2020 / SZINTÉZIS / ESÉLYEGYENLŐSÉG



ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLCSOPORTOK A
HFEP 2017-2022 DOKUMENTUMBAN

Nők

Gyermekek, fiatalok

Kisgyermeket nevelők

Szenior és időskorúak

Roma /cigány származásúak

Fogyatékossággal /tartós 
egészségkárosodással élők

Mélyszegénységben, 
szegregátumokban élők

Mélyszegénységben, 
szegregátumokban élők

Hajléktalan emberek

Migránsok (bevánsorlók és 
menekültek)

Szexuális és nemi kisebbségek

FŐVÁROSI FELADATOK, KIHÍVÁSOK:

UNIÓS PROKJEKTEK

BUDawpesT

BUDaPeST ESÉLY
Nonprofit Kft.

VEKOP 8.1.2. Munkaerőpiaci szolgáltatások, Konzorci
umi partnerek: Budapest Esély Nonprofit Kft., Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, Baptista Integrációs 
Központ, Időtartam: 2019.02. - 2022. 02. / 14 féle 
egyéni és csoportos szolgáltatás, Cél: 6270 fő bevonása 
a programba, Projekt költségvetése: 470 millió Ft

„EGYMÁSRA LÉPNI TILOS!”

2010-ben induló kampány, 3-4000 fő/havi látogatott
ság a honlapon, Megjelenés évi 10-12, rendezvényen, 
Facebookon 3700 követő, Társasjáték, alkotói pályáza
tok, iskolai jelenlét

a szakmai, módszertani megújítás,

koordináció (kerületközi; szakmai/intézményi; civil és magánszektor bevonása) 

hajléktalanellátás fővárosi szintű szervezése

fővárosi szintű szemléletformálás, érzékenyítés, kampányok szervezése, lebonyolítása 

szakmai érdekérvényesítés a jogszabályalkotásban

lakhatás kérdésének komplex szemléletű kezelése, differenciáltabb megoldási javaslatok ki
dolgozása

akadálymentes városi szolgáltatások, és fizikai környezet biztosítása

-> fővárosi munkaáltatóknál esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése, esélyegyenlőségi cél
csoportok foglalkoztatási lehetőségeinek bővítése.
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GAZDASÁG

intézményi értékelés

» Megújított szakági dokumentum: Budapest Gazdaságélénkítési és Munkahelyteremtési Stratégiája 
2015-2021 (2018. évi felülvizsgálat).

» Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány tevékenysége tovább erősödött a következő terüle
teken: üzleti innovációs szolgáltatások, startup ökoszisztéma fejlődésnek támogatása; egyetemi, 
vállalati, intézményi, kerületi és nemzetközi együttműködések; tudásközpont: jó gyakorlatok, nem
zetközi projektek, publikációk, gazdasági tartalmú marketingkommunikációs kiadványok, képzések; 
mikrohitelezés kiegészítő szolgáltatásokkal. Ugyanakkor a rendelkezésre álló kapacitások miatt (HR, 
forrás) hangsúly a vállalkozói kompetenciák és a startup szektor erő'sítésén, az egyéb fejlesztési te
rületek az ITM és a MKIK irányításával történik.

» A Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ (BFTK) tevékenysége a kulturális kínálat, valamint Bu
dapest, mint turisztikai desztináció erősítésében: promóció, BudapestCard, infopont-hálózat, 
együttműködések.

» Nemzetközi ingatlanpiaci vásárokon megjelenés együttműködve a magánszektorral - közös imázs- 
építés, marketing.

» Országosan megújult és kialakítás alatt álló stratégiák (KKV stratégia, KFI stratégia stb.) - ITM meg
erősödő szerepe, kutatói hálózat átszervezése okozta bizonytalanságok.

» Uniós szinten erőfeszítések a szabályozási környezet rugalmasabbá tételére; új fejlesztési ciklusban 
(2021-2027) közvetlen brüsszeli források a KFI szektorban erősödnek.

» Piaci vállalkozásfejlesztési források és kapcsolódó szolgáltatások elérhető'ek. Megoldás-orientált / 
funkcionális közbeszerzési lehető'ség hiánya a közszférában.

tematikus értékelés

» Magyarországon kedvező' makrogazdasági folyamatok; ingatlanpiaci konjunktúra. Ugyanakkor glo
bális trendek: lassulás a világgazdaságban középtávon új; feltörekvő' technológiák és diszruptív (a 
korábbi gyártást, fogyasztást stb. „felforgató”) trendek az egyes ágazatokban, különösen a szolgál
tatások terén.

» A hazai KKV-k erő's várostérségi koncentrációja; az infokommunikációs szektor, a kutatás-fejlesztés, 
kreatív ipar, felső'oktatás, startup vállalkozások országon belüli súlya Budapesten meghatározó; 
ugyanakkor KKV-k üzleti innovációjának hiánya miatt alacsony termelékenység; digitális technoló
giák alacsony alkalmazási szintje; jelentő's együttműködési potenciál, ami egyelő're nem kiaknázott.

» Alacsony munkanélküliségi és növekvő foglalkoztatási ráta; Budapest és várostérsége továbbra is 
az országon belüli munkahelyi célú migráció fő' célterülete; ugyanakkor egyes szektorokban mun
kaerőhiány (fő'városi közszolgáltatásokban is); 25 év alattiak, 55 év felettiek alacsony foglalkoztatási 
rátája nemzetközi összehasonlításban; rugalmas foglalkoztatási formák alacsony szintje;

» Turisztikai vendégforgalom dinamikus bő'vülése, minő'ségi háttérinfrastruktúra és szolgáltatások 
bővülése; ugyanakkor a turisztikai forgalom koncentráltan jelenik meg a belvárosban, ebből adódó 
negatív hatások, konfliktusok - a stakeholder csoportok közötti együttműködés elégtelen; magas 
költésű vendégforgalom arányaiban nem tudott erősödni.

» Közszféra, önkormányzatok és a vállalkozói szektor közötti kapcsolat elégtelensége, városi kihívások 
- mint piac - gyenge becsatornázása.
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A GDP ÉRTÉKE
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Munkaerőpiaci mutatók alakulása Budapesten (Forrás: KSH, NFSZ, Budapest Főváros Kormányhivatala)

FŐVÁROSI FELADATOK, KIHÍVÁSOK:

Vállalkozásokat, innovációt támogató üzleti környezet kialakítása.

Nyílt innováció, a fővárosi kihívások - mint piac - hangsúlyosabb összekapcsolása a vállalkozói 
szektorral, tesztkörnyezet, városi laboratóriumok szervezése.

Proaktív szerep a vállalkozásokat támogató eszközök és intézményrendszer létrehozásában, 
megújításában; jogszabályi környezet alakításában; a várostérség versenyelőnyt hordozó terü
leteinek szervezésében (RIS3; platformok; várostérségi együttműködések).

Adminisztrációs, ügyintézési, vállalkozókat támogató információs szolgáltatások korszerűsí
tése.

Koordináció, együttműködés szervezése a fenntartható turizmus, valamint a magas költésű 
turisztikai szegmensek növekedését támogató feltételek megteremtésében.
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GAZDÁLKODÁS

intézményi értékelés
» Budapest Főváros Önkormányzata az Mötv-ben foglalt kötelező és önként vállalt feladatai ellátásá

hoz rendelkezik a szükséges intézményi, szervezeti kapacitásokkal. A koordinációból, együttműkö
désből adódó lehetőségek az ehhez szükséges szervezeti hiányosságok miatt csak korlátozottan 
tudnak érvényesülni. A szervezetfejlesztés és a technológiai korszerűsítés további jelentő's költség
megtakarítási, hatékonyságnövelési potenciál.

» Megújuló stratégiai dokumentumok (SEAP, Környezeti Program, Klímastratégia, Budapest Gazda
ságélénkítési és Munkahelyteremtési Stratégiája, Smart Koncepció és Keretstratégia stb.)

» A közszolgáltatási szektort érintő kiszámíthatatlan jogszabályalkotás és a központi költségvetés bi
zonytalan részvétele a finanszírozásban ad stabil keretet a működéshez, és a fejlesztésekhez. A fő
városi cégek közül a közterület-fenntartási és a közlekedési ágazat érintettsége nagy.

» A 2018-ban megalakult Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa hivatott a fejlesztési döntések és a finan
szírozásban való együttműködés intézményi keretét adni a Budapesten megvalósuló projektek ese
tében. Mind a Tanács működése, mind a kormányzati hatáskörben készülő Budapest 2030 terv ter
vezése átláthatatlan, a valódi együttműködés és a társadalmi kommunikáció hiányzik.

tematikus értékelés
» A Fővárosi Önkormányzat éves költségvetése az elmúlt években feszes volt, a kiegyensúlyozott működési 

egyenleg mellett a felhalmozási célú - beruházások, felújítások megvalósítását biztosító - bevételek és 
kiadások egyenlege rendre negatív, amit a költségvetés egyéb finanszírozási forrásokkal - közte az EIB 
hitelkeretből történő' lehívásokkal - tud első'sorban kezelni. A fő'város aktív hitelállománya nő'.

» A gazdálkodásban a központi költségvetésből a legnagyobb összegek olyan konkrét fejlesztésekhez 
kapcsolódnak, ahol kormányzati programokhoz, projektekhez illeszkednek a fő'városi fejlesztések 
(FINA úszó VB; Városliget). A központi költségvetésből nyújtott működési támogatások között a fő'
városi közösségi közlekedés támogatási összege alacsony és nem kiszámítható. A köznevelési intéz
mények állami működtetésével, 2017-től a főváros feladatai tovább szűkültek, ez a központi költ
ségvetésből származó működési bevételeket tovább csökkentette.

» Budapest teljes működési kiadásának 45%-át a közlekedésre fordított összegek teszik ki, mely jól 
mutatja a fő'város erő'n felüli szerepvállalását ezen a területen.

» Az önkormányzat legjelentősebb bevételi forrása a beszedett iparűzési adóból ráeső része, mely folyamatosan
nő, ugyanakkor a szolidaritási adó 2018. évi bevezetése negatívan érinti az önkormányzati gazdálkodást.

» A főváros több potenciális bevételi forrással is rendelkezik (dugódíj, normatív fejlesztői hozzájárulás stb.) ezek 
bevezetése jelentős előkészítést, s jogszabálymódosításokat kíván - ezekben 2015 óta nem történt előrelépés.

» A fővárosi többségi tulajdonú vállalatok egy része nyereségesen működik, a költségvetéshez osztalékfizetéssel
is hozzájárul, illetve megteremti saját fejlesztési forráskeretét és hitelképességét (BGYH, FŐTÁV).

» A fő'város közszolgáltató vállalatainál tapasztalható munkaerő'hiány, generációs szakember problémák,
fluktuáció hatékonyságcsökkentő' hatása; bérek emelkedésével járó gazdálkodási kihívások.

» Továbbra is jelentő's bevételi forrást jelent a vagyongazdálkodás, az ingatlanértékesítések és a bérbe
adásból származó jövedelmek. A közelmúlt legjelentő'sebb tranzakciója a Bálna 2019. évi értékesítése.

» A visszaforgatható városfejlesztési alap kialakítására történtek elő'készítő' lépések, az alap felállítása 
nem azonban nem történt meg.

» A fő'városi önkormányzat nem tett érdemi kezdeményező' lépést Budapest bérlakásprogramjának 
és a kapcsolódó jogszabályok kialakításában.

» Az önkormányzati szektorban, közszolgáltatóknál keletkező adatok alacsony szintű hasznosulása.

» A 2014-2020-as ciklusban a fő'város és a kerületek a rendelkezésre álló - szűkösebb - forráskeretek
lehívásában sikeresek voltak, a forráskeretek messze elmaradtak a fejlesztési szükségletektől. Az 
előző idő'szakhoz képest nő'tt a nemzetközi együttműködésben megvalósított projektek száma is.
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HELYI IPARŰZÉSI ADÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL (MRD FT)
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■ Finanszírozási kiadások (korrigált a zárszámadási években)
■ Felhalmozási kiadások
■ Működési célú kiadások

A fővárosi önkormányzat kiadásai 2016-2019 között, milliárd 
Ft Forrás: zárszámadási rendeletek (2016-2018), 2019. évi 
módosított költségvetési rendelet

A fővárosi önkormányzat működési célú bevételeinek ala
kulása 2016-2019 között, milliárd Ft Forrás: zárszámadási 
rendeletek (2016-2018), 2019. évi módosított költségve
tési rendelet

■ Működési célú támogatások államháztartáson belül
■ Közhatalmi bevételek
■ Működési bevételek
■ Működési célú átvett pénzeszközök
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FŐVÁROSI FELADATOK, KIHÍVÁSOK:

A város- és területfejlesztés intézmény- és eszközrendszerének fejlesztése, koordináció erősítése, 
finanszírozási stratégiák és eszközök kidolgozása; visszaforgatható budapesti városfejlesztési alap 
létrehozása;

Budapest Gazdaságélénkítési és Munkahelyteremtési Stratégiájának megvalósítása a partne
rekkel együttműködve - a főváros gazdasági erejének és helyi iparűzési adóbevételeinek növe
lése, ami biztosítja hosszú távon az önkormányzati fejlesztések hátterét; Városi laboratóriu
mok, nyílt innováció szerepének erősítése a városi szolgáltatások megújításába;

Adatpolitika kidolgozása, kapcsolódó eszköz és menedzsment folyamatok kialakítása;

Bevételtermelő képesség növelése, hatékonyságnövelés és költségmegtakarítás az önkor
mányzat teljes szervezeti rendszerében (önkormányzat, hivatal, közszolgáltató vállalatok).

Kezdeményező szerep a fővárosi szintű bérlakás- program kidolgozásában;.

A közszolgáltatásoknál jelentkező munkaerő-hiány kezelésére irányuló stratégiák, eszközök ki
dolgozása.

Felkészülés a 2021-2027 között elérhető uniós források sikeres lehívására

Ösztönzők és szemléletformálás számos területen (tolerancia, közösségi élet, atipikus foglal
koztatás, távmunka, egészséges életmód, öngondoskodás, önkéntesség stb.)
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ZÖLDFELÜLETI rendszerek

intézményi értékelés
» A Fővárosi Önkormányzat - közszolgáltató szervezetén (FŐKERT) keresztül - több, mint 2300 ha 

zöldfelület kezeléséért felelő's. Ez a mennyiség érdemben nem változott az elmúlt pár évben.

» A város területének 11%-a, azaz közel 6 ezer ha erdőterület, amelynek mintegy kétharmada (66- 
67%) állami tulajdonú, vagyonkezelője a Pilisi Parkerdő' Zrt.

» 2017-ban elkészült Budapest Zöldinfrastruktúra Koncepciója, a konkrétabb beavatkozásokat tartal
mazó akcióterv (ZIFFA) tervezése folyamatban van. 2017 óta néhány jelentősebb kisvízfolyásra 
olyan komplex, összehangolt koncepcionális terv született, amelyek kijelölik a revitalizáció le- 
hetéges irányait, projektelemeit.

» A Fővárosi Önkormányzat kiemelt intézkedései: TÉR-KÖZ program (90 projekt támogatása összesen 
13,75 milliárd forinttal), szemléletformálást támogató kezdeményezések (zöldinfrastruktúra-füze- 
tek, természeti értékekre vonatkozó kiadványok); faültetési program.

» A közcélú zöldfelületek fenntartásának pénzügyi kerete, a növekedése ellenére, forráshiányos.

» Zöldfelületekre sok esetben jellemző', hogy a tulajdonosa és kezelője elválik egymástól, ami szintén 
megnehezíti a zöldfelületekkel való hatékony gazdálkodást.

» A zöldfelület nyilvántartás területén új technikai lehető'ségek jelennek meg, amelyek elősegíthetik 
a zöldfelület-gazdálkodást, ennek ellenére hiányzik egy egységes, minden vagyonkezelőre kiterjedő 
zöldkataszter, ami magában foglalhatja a fakatasztert is.

» A beruházások zöldfelületi, fenntarthatósági szempontjainak érvényesüléséhez, illetve a zöldfelü
letek hatékonyabb védelme és fejlesztése érdekében szervezetfejlesztés szükséges (pl. főtájépíté- 
szi/főkertészi pozíció létrehozása).

tematikus értékelés

» Budapesten az egy fő're jutó zöldterületek (közparkok, közkertek) nagysága (6m2) elmarad az nem
zetközileg ajánlott értéktől (9 m2/főj. A zöldterületek minő'ségi, területi megoszlás tekintetében 
jelentő's egyenlőtlenségeket mutatnak. A legrosszabb helyzetben a belvárosi kerületek vannak, ahol 
az egy főre eső zöldterületek mennyisége kevesebb, mint 1 m2. A zsebparkok bővítési lehetőségei 
a beépítettség, a közösségi tulajdon kis aránya és az ingatlanfejlesztési konjunktúra miatt korláto
zottak.

» Az erdőterületek tekintetében viszonylag kedvezőbb a helyzet, mintegy 25 m2 parkerdő jut 1 la
kosra. Az erdőterületek 70%-a rekreációs célú erdőterület.

» A természeti oltalom alatt álló területek jelentő's és növekvő' területi aránya.

» A város szélén az ökológiai hálózati kapcsolatokat veszélyeztető beépítések növekvő száma.

» Invazív fajok további terjedése a klímaváltozás már most jelentkező' negatív hatásainak felerő'södé- 
seként.

» A városi környezettel, fejlődő infrastruktúrával kapcsolatos kedvezőtlen hatások (pl. sózás, út- és 
köz-műépítések, közlekedés, parkolás által okozott mechanikai sérülések, légszennyezettség) miatt 
város-szerte fokozatosan beszűkül a fák élettere, romlik a fák egészségi állapota, így lerövidül a vár
ható élettartalmuk, illetve csökken az ökoszisztéma szolgáltatásuk.

» A zöldfelületek megőrzésében és fejlesztésében javuló önkormányzati és némileg erő'södő' közös
ségi szerepvállalás figyelhető meg, de még mindig alacsony a környezeti felelősség, kultúra szintje. 
A fő'város lakossága a közlekedés és a köztisztaság után leginkább a zöldfelületekkel kapcsolatban 
fejezi ki elvárásait, igényeit.
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FŐVÁROSI FELADATOK, KIHÍVÁSOK:

-> Szervezeti, gazdálkodási-finanszírozási és jogszabályi környezet fejlesztése a ZIFFA megvalósí
tása érdekében. Hatékonyabb gazdálkodást elősegítő eszközök térnyerése.

A klímaváltozás okozta környezeti változásokhoz való adaptáció erősítése zöldinfrasktuktúra 
eszközökkel;

Szemléletformálás, a zöldfelületi projektek értékének, társadalmi-gazdasági hatásainak figye
lembe vétele a döntéshozási folyamatokban.

A barnamezős területek jelentős területi potenciállal rendelkeznek a zöldhálózat fejlesztés 
szempontjából.

A közparkok terhelése mind területileg, mind időben egyenetlen: egyes parkokban a túlhasz- 
nálat, míg máshol a kihasználatlanság a jellemző.

A természetvédelem és a gazdasági rekreációs hasznosítás szempontjainak összeegyeztetése 
- jelen idejű és klasszikus fenntarthatósági szempontok érvényesítése;

Az újfajta rekreációs igényeknek való megfelelés (pl. közösségi kertek, extrém sportok, feszti
vál helyszínek) a parkok elsődleges funkcióinak (pihenés, természetközeli élmény) biztosítása, 
a közterület-használatok megfelelő szabályozása mellett.
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ÉPÍTETT KÖRNYEZET

intézményi értékelés

» A belvárosban a beépítés növelését támogató jogszabályok, szabályozók és az extrém magas ingat
lan árak a belsó' területek túlsűrűsödéséhez, historikus épületek bontásához és a környezeti terhe
lések növekedéséhez vezethetnek.

» Szuburbanizációs folyamatok szabályozói, jogszabályi kontrolljának hiánya a beépített területek 
zöldmezó's terjeszkedését eredményezik a jelentő's belsó' tartalékok ellenére.

» A zöldmezó's fejlesztések folyamatos növekedése számos környezeti konfliktust, városüzemeltetési 
problémát generál;

» A lakhatási támogatások az új építésű lakások tulajdonlását támogatják, ami a meglévő' lakásállo
mány felújításától von el fejlesztési lehetó'séget.

» Lakosság változó szociodemográfiai összetételére nem reagáló, rugalmatlan lakásrendszer, bérla
kások hiánya

» Önkormányzati bérlakások alacsony száma / 4%, a rosszabb állapotú, alacsony komfortú lakásállo
mány maradt meg, fragmentált elhelyezkedés, nehezen fenntartható, sok az üres lakás, magas ki
elégítetlen igény, egyenló'tlen elosztás.

» Közterületek karbantartásának, fenntartásának alulfinanszírozottsága, hiányosságai, szervezeti 
szempontból jelentó'sen gátolja az optimális és hatékony működést a hatáskörök megoszlása (tele
püléstisztaság, zöldfelület-gazdálkodás, közterület-felügyelet)

» A közterületeken keletkezó' bevételek csak részben kerülnek a fenntartási keretbe (a terhelést nem
kompenzálja).

tematikus értékelés

» Az intenzíven növekvó' turizmus területi koncentrációja nagyon káros folyamatokat indít el a belvá
rosi területek élhetó'ségének romlását, a lakófunkciók visszaszorulását eredményezve.

» A lakásrendszer tulajdonosi sajátosságai miatt elmaradnak, elhúzódnak a társasházi felújítások / a 
lakásokat megvásárló bérlók nem képesek a szükséges, hosszú ideje elmaradt felújítások finanszí
rozására;

» Kis alapterületű lakások magas aránya / a fó'városi lakásállomány ötöde 40m2 alatti, koncentráltan 
helyezkedik el, „udvari” lakás bérházban, lakótelepi kislakások, új lakófejlesztések.

» Ingatlanárak extrém emelkedése / kamatok csökkenése miatt befektetési célú lakásvásárlások, kül
földi befektetó'k, építóipar válság utáni kapacitáscsökkenése, hiányzó munkaeró', dráguló épító- 
anyag, tehetó'seket célzó lakástámogatások árfelhajtó erej.

» Piaci lakásbérleti díjak jelentó's emelkedése / a belvárosban elsó'sorban a turizmus, a rövidtávú ki
adás miatt magasabb elvárt hozamok, kiszámíthatatlan, szabályozatlan körülmények, ingatlanárak 
növekedése

» A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodást hátráltatja az árvízi infrastruktúra, a csatornaháló
zat, valamint a csapadékvíz elvezetési infrastruktúra hiányosságai, valamint az épületek rossz álla
pota és a beépítettség, illetve a burkolt felületek arányának növekedése, továbbá a település szét
terülése, a zöldmezó's beruházások terjedése.

» A barnamezó's területek sok esetben jelentó's környezeti kockázatokat hordoznak magukban, to
vábbá a hasznosítás akadálya a gyakran rendezetlen tulajdonviszony-rendszer is.

» A lakóterületek további terjeszkedése (fó'leg hegyvidéki térségben) rontja a tájképi értékeket.
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LAKÓTERÜLETEK BEÉPÍTÉS MÓD SZERINTI ELOSZLÁSA

Zártsorú TelepszerűSzabadonálló

FEJLESZTÉSI POTENCIÁL

Szerkezeti hiányok oldása a főközpont és fó tranzitútvonalak túlterheltségének oldására;

Budapest egyedi karakterét, identitását meghatározó belsó historikus városszövet megújítása, 
a túlépítés és a bontások megakadályozása;

A turizmus koncentrációjának oldása, a belváros élhetóségének megórzése;

Megfeleld színvonalú, megfizethetó bérlakásrendszer és a fiatalok lakhatási problémáinak 
megoldása

Belsó városrészek fóútvonalainak „humanizálása”, újrapozícionálása és eltéró, egymást zavaró 
közterületi igények összehangolása (gépjármű-kerékpár-gyalogos, vendéglátás, turizmus, séta, 
rekreáció stb.).

Meglévó alulhasznosított területek funkcióváltásának, megújulásának támogatása, „belsó tar
talékok" hasznosítása és az új, piaci lakófejlesztések fejlesztó hatásának kihasználása alulhasz
nosított, barnamezós területeken.

Városi parkok, gyalogos proritású közterületek és rekreációs területek hálózatos fejlesztése.

BUDAPEST KÖZLEKEDÉSÉNEK FEJLŐDÉSE A FŐVÁROS MAI TÉRKÉPÉRE VETÍTVE

FŐVÁROSI FELADATOK, KIHÍVÁSOK:
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ÉPÍTETT ÉRTÉKEK

intézményi értékelés

» Az értékvédelem intézményrendszere annyira meggyengült, hogy gyakorlatilag megszűnt az érdemi 
védelem, a többszintű védelmi kategóriák sokszor áttekinthetetlenek.

» A jogszabályi változások miatt a korábbi műemléki védettségek egy része átminó'sült: a III. kategó
riájú műemlékek 2015 óta már csak nyilván-tartott műemléki értékként szerepelnek, ami mindösz- 
sze műemléki védelmet megeló'zó' állapot státuszt jelent, hathatósabb védelmet nem biztosít. A 
historikus beépítésű területeket ez különösen fájóan érinti, a történeti lakóépületek jelentó's része 
így átkerült egy jóval kevésbé hatékony védelmi kategóriába.

» A műemlékvédelem intézményeinek leépítéssel feléró' folyamatos átszervezésével veszélybe került
az értékes épületállomány, illetve az építészeti múlt megfeleló' (felmérési, tervi, fotó) dokumentá
ciója, archiválása, melynek feladatköre a változó intézmények között folyamatosan „vándorol”.

» Forráshiány továbbra is fennáll: a kormányzati prioritások és az EU támogatható céljai között sem 
szerepel a döntó'en magántulajdont képezó' értékes ingatlanállomány felújításának támogatása. A 
támogatások célrendszerbe építésével vonzóvá tehetó' az épített értékek felújítása bontásuk he
lyett.

» Uniós források csak energiahatékonysági beruházásokra vehetó'k igénybe az épületek megújítása
kor, mely mind az intézményi, mind a lakószegmensben nem tudja az országos indikátorvállalások
nak leginkább megfeleló' elvárásokat teljesíteni.

» Világörökségi Intézkedési Terv és kapcsolódó eszközök kidolgozása még mindig nem történt meg.

» Értékes civil mozgalmak (Budapest 100) és a felfedezó', kulturális „turizmus"megeró'södése.

tematikus értékelés

» Különleges városképi megjelenés, Duna kitűnó természeti és tájképi adottságai, az épített és táji 
környezet harmóniája és az épített értékek gazdagsága és sokszínűsége határozza meg Budapest 
belvárosának településképét, melynek jelentó's része UNESCO által védett terület.

» A város a világon az egyik legkiterjedtebb, historikus stílusokban megfogalmazott épületeket ma
gába foglaló belváro-si városszövettel büszkélkedhet. Budapest szecessziós stílusú öröksége nem
zetközi szinten is kiemelkedóen jelentós.

» Az épített értékek, a belvárosi, valamint barnamezó's egyedi adottságokkal rendelkezó' épületekben 
rejló, cégimázst erósító lehetóségek a kreatív és kulturális gazdasági szektor lokációs döntéseinél 
egyre fontosabbak.

» Belsó' kerületekben a sétálóutcák kialakítása, forgalomcsillapítás, zöldfelületek létrehozása felérté
kelik és láthatóvá teszik történeti épületállományunkat.

» Átmeneti funkciók és kreatív vállalkozások megjelenése az épületekben.

» Jelentó's a leromlott állapotú értékes épületállomány, az értékes épületállomány műszaki állapotá
nak további romlása értékvesztéshez vezet, csökken a város népességmegtartó ereje

» Az ingatlanok felértékeló'dése és emelkedó' számú tranzakciók révén a szükséges felújítási munkákat
finanszírozni képes, magasabb jövedelmű vásárlóeró' és lakosság jelenhet meg a területen. Azonban 
a városrészek értékeihez gyengén vagy egyáltalán nem kötó'dó', a társasházak felújítási döntéseiben 
problémát jelentó új tulajdonosi réteg bóvülése.

A turistavonzó beavatkozások esetében az ott élók érdekeinek elhanyagolása (az örökség fizikai ál
lagának megóvása mellett a városrész lakhatóságát, élhetó'ségét, vonzerejét is biztosítani kell).
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Budapest történeti belvárosának védett öröksége, a javasolt helyi 
területi védelem területének ábrázolásával (sárga)

A TÖRTÉNETI BELVÁROS VÉDETT ÖRÖKSÉGE

HFIVI MŰVI FRTEKVEDFt EIU
»»<>.ieu«e «w:
I ***•<*• T i W

ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG ÉS LÁTVÁNYVÉDELEM

Magassági szabályozást igénylő területek kiemelt panoráma pontok, érzékeny látványirái
kiemelten védendő karakterű terület

karakterörzö terület

építmények sz

Magasház elhelyezésére kijelölt terület, ahol az épület 
legmagasabb pontja 65m
Toronyház elhelyezésére kijelölt terület, ahol az épület 
legmagasabb pontja 120m

Budapest panoráma jellegzetes védendő maga
- Parlament
- Szt. István Bazilika
- Budai vár
- Gellért-hegy

Országos  jelentőségű  védett természeti 
területek

Örökségvédelem
________ Világörökség! terület

(a világörökség! helyszín és annak védőövezi

FŐVÁROSI FELADATOK, KIHÍVÁSOK:

Világörökség várományos területként a római limes budapesti szakaszának hálózatos fejlesz
tése;

Az értékes épületállomány és városi szövet megújítása komplex szemlélettel - közterületek re
habilitációjával, az energiahatékonysági szempontok lehetőség szerinti érvényesítésével - en
nek kapcsán: fenntartható finanszírozási rendszer, eszközök, valamint ezt megalapozó jogsza
bályi környezet kidolgozása, közlekedésből adódó terhelés csökkentése, zöldfelületek meny- 
nyiségi és minőségi fejlesztése az épített környezet figyelembe vételével;

Együttműködés a kerületekkel, Kormánnyal, a magán- és civil szektorral az épített értékekben 
gazdag városi szövet állapotának javításában, a mainál egészségesebb, élhetőbb, megjelené
sében is vonzóbb, valamint gazdaságilag is prosperálóbb városrészek érdekében;

A meglévő barnamezős területek újrahasznosítása;

Szemléletformálás és jó gyakorlatok elterjesztése, a lakók közügyekbe való erősebb bevonása, 
az épített örökség népszerűsítése;

Többszintű védelmi kategóriák között szabályozási összhang kialakítása, a szabályozás valódi 
védelmi szerepének megteremtése.
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KÖZLEKEDÉS

intézményi értékelés

» Budapesti Mobilitási Terv 2030 (2019) célrendszere és intézkedései (a korábbi, felülvizsgált és át
dolgozott Balázs Mór-terv) a fenntartható városi mobilitás tervezés (Sustainable Urban Mobility 
Planning, SUMP) módszertanával készült. A II. kötet a projekteket - idó'táv szerint tagoló és alátá
masztó anyagokkal kiegészített - beruházási program.

» A közlekedésszervezési és -fejlesztési feladatokat ellátó Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kapa
citásai, feladatai szűkültek. 2016-tól az operatív közútkezeló'i, közszolgáltatási feladatokat a Buda
pest Közút Zrt., 2018-tól az ellenó'rzési feladatokat a Fó'városi Önkormányzati Rendészeti Igazgató
ság (FÖRI) látja el. Az átszervezések miatt az integrációs törekvések megszűntek.

» A HÉV és az agglomerációs autóbuszos közlekedés megrendeló'i jogai az állam kezébe kerültek. A 
BKV-tól leválasztott HÉV üzletág tulajdonosa a MÁV csoport lett (MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zrt.).

» A nagyállomások és a vasúti infrastruktúra fejlesztése kormányzati hatáskörben, érdemben csak az 
eló'városi vasúti kapcsolatok fejlesztése történt. A kormány a vasúti fejlesztéseket kiemelten kezeli, 
a 2021-2027-es ciklus valószínűleg ezt a területet érinti majd (operatív program és CEF források).

» Az innováció az új üzleti modellek (megosztáson alapuló gazdaság) és technológia értelemben is (e- 
autók, szenzorok/forgalomirányítás, utastájékoztatás stb.) kiemelten érintik a mobilitás területét. 
Fó'városi és piaci fejlesztések a területen, ugyanakkor a szabályozási eszközök hiányosak, „köve- 
tó'ek", akadályozzák a kiszámítható működést. Az adatgazdaság lehetó'ségei kihasználatlanok.

» Dugódíj (személyforgalmi behajtási díj) bevezetésének törvényi korlátozása. Budapest - megyei - 
matrica bevezetésének lehetó'sége kormányzati hatáskörben van.

tematikus értékelés

» A meglévó' járműállomány fiatalodott, de a megújulás üteme elmarad a műszaki és társadalmi igé-
nyektó'l, mely mind a szolgáltatás színvonalát, a mobilitáson belüli arányának növelését, mind az 
üzemeltetés hatékonyságát, biztonságos működtetését hátrányosan érinti.

» A harántirányú közúti hálózatok fejlesztése nem indult el érdemben az utóbbi 5 évben.

» A budapesti érkezó'- vagy induló utasforgalom 76%-a az eló'városi forgalomból adódik. A P+R kapa
citások fejlesztése messze elmarad az igényektó'l, különösen a városhatárt átlépó napi forgalom és 
a szuburbanizáció mértékében. A városi, eló'városi kötöttpályás hálózatok integrálása - átszállás 
nélküli kapcsolat - valamint a HÉV hálózat felújítása, bó'vítése nem kezdó'dött el.

» A gyalogos- és kerékpáros forgalom aránya növekszik, ugyanakkor elmarad a rendelkezésre álló 
közlekedési területek újrafelosztása a jobb és biztonságosabb kiszolgálása érdekében

» A repüló'tér és a turisztikai vendégforgalom dinamikusan növekszik, de a minó'ségi belváros-repüló'-
téri összeköttetés (kötöttpálya, megfeleló' gyorsforgalmi közúti kapcsolat) hiányzik.

» A vízi közlekedés a helyi közösségi közlekedésben továbbra sem jelentó's, ugyanakkor a konténer
forgalom és a turisztikai hajóforgalom dinamikusan nó'. A kapcsolódó infrastrukturális (Duna-part, 
kikötók) és jogszabályi feltételek kialakítása továbbra is elmaradásban van.

» Területén a vasúti fó'vonalak egyes szakaszainak kapacitásnövelése, illetóleg a fejpályaudvarok kor
szerűsítése, vagy átmenó' forgalmú pályaudvarokká alakítása szükséges. A közösségi közlekedési 
hálózat metszéspontjaiban korszerű átszállási, intermodális központokat kell kialakítani.

» Hiányzik a city-logisztika működésének megújítás, a teherkorlátozások miatt.

» A gépjárművek száma a fó'városban nó' és ez a tendencia folytatódik. A parkolás kérdésköre egyre 
kritikusabb probléma (közterületi helyfoglalás, szabályozás), megoldása nem lépett eló're.
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MODAL SPLIT

Közlekedési munkamegosztas (modal split) tervezett utasszám alakulása (utaskm%)

FŐVÁROSI FELADATOK, KIHÍVÁSOK:

A modal split javítása érdekében a közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának emelése: 
korszerű átszállóhelyek, utastájékoztatás, e-jegyrendszer, járműállomány megújítása.

A belváros forgalmi terhelésének csökkentése: nem motorizált közlekedési módok támoga
tása, a city logisztika korszerűsítése, szabályozás és tervezés eszközei.

Általában a hálózatok fejlesztése (benne a kerékpáros infrastruktúra is) - hiányzó szolgáltatási 
szakaszok és intermodalitás biztosítása.

Intelligens, a parkolási igényeket kiszolgáló, ugyanakkor a közterületi parkolási igényt és a bel
városi forgalom csökkentését támogató integrált parkolási rendszer kialakítása.

A belső, illetve az átmeneti zóna közúthálózatának tehermentesítése érdekében a hiányzó 
gyűrű irányú elemek és Duna-hidak megvalósításának előkészítése, illetve megvalósítása .

Érdekérvényesítés és koordináció kormányzati hatáskörű területeken: vasúti fejlesztések, elő
városi-városi kötöttpályás szolgáltatások; vízi közlekedés; repülőtér-belváros kapcsolat.
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KÖZMŰ

INTÉZMÉNYI ÉRTÉKELÉS

» Fővárosi közszolgáltató vállalatok összfővárosi feladatokat látnak el a következő területeken: táv
fűtés; vízgazdálkodás és vízellátás; szennyvízelvezetés, szennyvízcsatornázás és csapadékvíz elveze
tés; közvilágítás (50%-ban fővárosi tulajdonban lévő vállalat) - jelentős rekonstrukciós és fejlesztési 
igény jelentkezik a biztonságos szolgáltatás és hatékonyabb működés érdekében.

» Fenntartható Energia Akció Program (SEAP), amely folyamatos monitoring révén követi a fővárosi 
energiafelhasználás és az ahhoz kapcsoló-dó CO2-kibocsátás alakulását.

» Nem készült el máig a budapesti épületállomány energetikai tipologizálása, energiapotenciáljának 
részletes felmérése és elemzése, mely stratégiailag megalapozná a szükséges fejlesztések, átalakí
tások mértékét, irányát, területi preferenciáit.

TEMATIKUS ÉRTÉKELÉS

» A vízellátását szolgáló vízbázisok jól kiépítettek, korszerű víztisztítási technológiával működnek, a 
vízbázisok kapacitása jelentős tartalékokkal rendelkezik.

» A vízfogyasztás folyamatos csökkenésével az ivóvízhálózat egyre inkább túlméretezetté válik, mely 
elsősorban üzemeltetési, és fenntartási problémákat von maga után.

» Problémát jelent a közel 50-100 éves vízhálózat állapota, a koros vezetékszakaszok és elzárószerel
vények, az azbesztcement anyagú vezetékek. Ugyancsak nagy kihívást jelent a jogszabályváltozás 
miatt előtérbe került ólombekötések cseréje, amely meglehetősen erőforrás-igényes.

» Jelentó's feladat a szenny- és csapadékvíz elvezetése a lefolyástalan területekről, illetve az intenzív
csapadékhullás következtében fellépő' nagy terhelést jelentő' csapadékvíz elvezetésének kivédése.

» Budapesten az épületállomány energiafogyasztása az összes kibocsátott CO2 egyharmad részét te
szi ki. Az elmúlt évtizedben fő'ként az iparosított technológiával épült épületek, intézmények és ma
gántulajdonú ingatlanok energetikai rehabilitációját ösztönző' finanszírozási programok futottak, a 
historikus városrészekben az energetikai megújítás csak korlátozott mértékben tudott megvaló
sulni.

» A megújuló energiaellátási mód nemcsak a fő'városban, de az egész országban kezdetleges stádi
umban van Európához képest.

» A lakosság egyre tudatosabb energiafogyasztási magatartása ellenére a végső' energiafelhasználás 
csökkenő' tendenciája néhány éve megtorpant, ső't emelkedik - köszönhető'en a fejlesztéseknek - 
ezért a SEAP-ban kitűzött 2020-as célérték várhatóan nem teljesíthető'.

» A versenyképes távhőellátás csak piacbővítéssel tartható fenn, emellett a hő'központok folyamatos,
ütemezett korszerűsítése és a kb. 60%-ot kitevő', még korszerűtlen szállítóvezetékek felújítása szük
séges.

» A távközlési szektort Budapesten folyamatos fejlődés, bő'vülés, átalakulás jellemzi, a fő'város beépí
tett területein mind a vezetékes, mind a mobil telefonellátás infrastruktúrája kiépült, a közterületi 
WiFi szolgáltatások csak korlátozottan elérhető'ek. A háztartások 94%-ában van mobiltelefon, a 4G 
lefedettség mellett a mobil internet egyre szélesebb körben elterjed, amire a közszolgáltatások ügy
fél irányú fejlesztéseit is alapozni lehet.
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TÁVHŐHÁLÓZATOK ÖSSZEFÜGGÉSEI

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS-ALAPÚ KISERŐMŰVEK
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Megújuló energiaforrás-alapú kiserőművek és háztartási méretű kiserőművek (HMKE) beépített teljesítményének kerüle
tenkénti megoszlása (kVA) Budapesten (Forrás: ELMŰ, 2019)

FŐVÁROSI FELADATOK, KIHÍVÁSOK:

A meglévő épületállomány - benne a történeti építészeti értékekkel bíró épületek - komplex 
energetikai felújítása, megújuló energiák részarányának növelése.

A távhőhálózat gazdaságos üzemeltetése: a jelenleg független távhőkörzetek összekapcsolá
sával új távhőterületek kijelölése, ellátható fogyasztók számának bővítése, új, versenyképes 
hőforrások távhőtermelésbe vonása.

Budapest területén a megújuló energia kihasználásának növelése

Környezettudatosság növelése, szemléletformálás.

Kisvízfolyások kapcsán az illegális direkt szennyvízbekötések megszüntetése, vízfolyások revi- 
talizációja.

Közművek: hálózati rekonstrukciók, innovatív technológiák alkalmazása, valamint az infra
struktúra alkalmassá tétele smart megoldások fogadására.
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KÖRNYEZET

INTÉZMÉNYI ÉRTÉKELÉS

» Fővárosi közszolgáltató vállalatok összfővárosi feladatokat látnak el a következő területeken: árvíz- 
és belvízvédelem; hulladékkezelés.

» A Fővárosi Önkormányzat évről-évre elkészítteti Budapest környezeti állapotértékelését, 2017-ben 
elkészítette Budapest környezeti programját a 2017-21-ig tartó idő'szakra vonatkozóan, illetve 
2018-ban elkészült a főváros klímastratégiája.

» Fővárosi Önkormányzat, vagy érdekeltségei tulajdonában áll kármentesítési eljárással érintett hely
színek (9db). A legjelentősebb kármentesítési kötelezettséggel terhelt terület a Cséry-telep - volt 
hulladéklerakó, melyre vonatkozó kármentesítési projekt megkezdődött, a beruházásra közbeszer
zési eljárás van folyamatban, ugyanakkor várhatóan jelentó's többletköltségekre lesz szükség.

» A mértékadó árvízszint megváltozása.

TEMATIKUS ÉRTÉKELÉS

» Az állami kármentesítési program keretében eddig 82 db területen végeztek el sikeres kármentesí
tést, ugyanakkor a nagyobb terheléssel érintett területek (Cséry, Gázgyár, Csepel Művek, egykori 
városüzemeltetési - vasúti - területek) forrásigénye jelentőben meghaladja a finanszírozási lehető'- 
ségeket. Összesen mintegy 4000 ha-ra becsülhető' a talajszennyezéssel potenciálisan érintett terü
letek nagysága.

» A Duna vízminő'sége szempontjából számos kedvező' hatású fejlesztés valósult meg az elmúlt évek
ben, vízminő'sége néhány paraméter kivételével megfelel a jogszabályban előírt határértékeknek, 
ugyanakkor a Ráckevei-Soroksári Duna-ág - mely jelentő's rekreációs potenciállal bír - vízminő'sége 
nem kielégítő.

» A kisvízfolyások vízminőségét továbbra is negatívan befolyásolják az illegális szennyvízbekötések, 
több patak mentén megindult a komplex tervezés, a meder-rekonstrukcióra és a vízminőség javí
tására irányuló projektelemek finanszírozása azonban problémát jelent.

» A budapesti levegő'minő'ségrő'l összességében megállapítható, hogy az utóbbi 10-15 évben a kez
detben gyorsabban javuló, majd inkább stagnáló - ugyanakkor még mindig nem elégséges- trend 
alakult ki. Budapest levegő' szennyezettsége szempontjából a nitrogén-dioxid (NO2) és a „szálló por” 
(PM10), valamint a talajközeli ózonszint esetenkénti feldúsulása okoz rendkívüli levegő'terheltséget.

» Az elmúlt idő'szakban számos olyan intézkedés, beruházás történt, mely hozzájárult a város zajálla
potának javításához, de továbbra is az egyik legjelentő'sebb környezeti probléma a zaj- és rezgés
terheltség. Különösen érintettek a fő'útvonalak, a belváros és a légifolyosók környezete.

» A budapesti hulladékkezelés fő' problémája a települési hulladékok alacsony — ugyanakkor növekvő' 
tendenciát mutató — szelektív visszagyűjtési arányában (13,8%) és hasznosításában mutatkozik.

» Lokális problémát okoz a városban fellelhető' illegális hulladéklerakások nagy száma. Ezek felszámo
lása a hulladékgazdálkodásnak a köztisztasággal szorosan összefüggő' területe.

» Az árvízmentesített területek aránya közel 100%-os, ugyanakkor találhatóak még a hullámtérben 
beépített területek. Az árvízvédelmi védvonal több helyen rossz állapotú, illetve magassághiányos

» A szén-dioxid kibocsátás csökkentése nem kellő' ütemben halad, elmarad a fó'városi vállalástól, ami
ért első'sorban az épületállomány elégtelen energiahatékonysága, a megújuló energia felhasználás 
alacsony részaránya, valamint a közlekedés nagymértékű kibocsátása felelő's.
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Barcelona 55

AZ ÉVI PM TISZTA NAPJAINAK ARÁNYA

tiszta napok

365 (366) nap

szennyezett napok

Az évi PM tiszta napjainak aránya, 2006-2017 - amikor min
den budapesti mérőállomás 24 órás eredménye a határérték 
(50 p/m3) alatt teljesült

Varsó 43

Budapest 33

közszolgáltatás keretében szelektíven begyűjtött 
hulladékok mennyisége Budapesten: (Forrás: FKF)

SZELEKTÍVEN BEGYŰJTÖTT HULLADÉKOK
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Prága 20FŐVÁROSI FELADATOK, KIHÍVÁSOK:
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A nem megfelelő karbantartás, valamint a környezeti kultúra hiányosságai miatt jelentős a 
közterületek szennyezettsége;

A klímaváltozás következtében megváltozott városi környezeti feltételekre megfelelő válasz
adás az energiatudatos építészet térhódítása segítségével és a belső városrészekben a 
biológi-ailag aktív felületek növelésével; Városi hősziget-hatás mérséklése;

A klímaváltozás hatására növekszik a szélsőséges időjárási események gyakorisága, valamint 
az évi középhőmérséklet, mely hozzájárul az amúgy is fokozódó városi hősziget-hatáshoz;

Környezeti szempontból jelentősen terhelt (zaj- és légszennyezés) városi területek 
állapotának javítása, tehermentesítése;

Talajszennyezések feltárása és a területek mentesítése, barnamezős területek „helyzetbe ho
zása", kármentesítésük elvégzése, bezárt hulladéklerakók rekultivációja;
„ Stockholm
Árvízvédelem: elsőrendű védvonalak felújítási, magasságemelési munkáinak elvégzése,
a be-építéssel érintett hullámterek árvízvédelmének megoldása.

AZ ÉVI KÖZÉPHŐMÉRSÉKLET VÁLTOZÁSA BUDAPEST BELTERÜLETÉN 1901-2018 (C) (FORRÁS: OMSZ

Közúti forgalom zajterhelésével érintett 
lakosság aránya (forrás: Elionet)



DUNA MENTI ZÓNA
VÁLTOZÁSOK » A Duna menti építési szabályzat - a III. kerület északi része kivételével - 

elkészült a Duna teljes fő'városi szakaszára.

» A Duna-menti belvárosi szakaszok megújításának előkészítése (tervezés) 
mindenhol megkezdődött, ugyanakkor a kivitelezés csak a Vizes VB-hez 
kapcsolódó Rákos-patak és Dráva utca közötti szakaszon történt meg.

» A Fő'városi Önkormányzat - a Római-part kivételével - megkezdte az 
észak-budai árvízvédelmi fejlesztéseket és megkezdte az észak-pesti te
rületekre vonatkozó terveztetést.

» A rakpartok turisztikai használata tovább erő'södött, ezzel az infrastruk
túra- és szolgáltatásfejlesztés (rakpartok bejárhatósága, kikötők minő'- 
sége) valamint a szabályozási háttér megújítása nem tud lépést tartani. 
Továbbra is érvényes az állóhajók és szállodahajók, hajózással kapcsola
tos szolgáltatások jogszabályi környezetének rendezetlensége, kiszámít
hatatlansága.

» Hivatásforgalmi hajózás marginális, fejlesztésére nem történtek lépések.

» A Limes pályázatból kikerült a Hajógyári-sziget, ezzel a nemzetközi pro
jekt világörökségi címének megszerzése bizonytalanná vált.

» A Szabadság híd nyári, idő'szakos lezárása és közterületként/program- 
helyszínként való ideiglenes hasznosítása (Szabihíd) sikeres volt, jól jelzi 
az erre vonatkozó társadalmi igényeket.

» Az ingatlanpiaci konjunktúra miatt felgyorsult a Duna menti barnamező's 
területek átalakulása, az üres ingatlanok beépülése, különösen a XI. ke
rületi és XIII. kerületi szakaszokon.

» A Vizes Világbajnoksághoz kötő'dő'en jelentő's fejlesztések valósultak meg 
a Margitszigeten: kiépült a szennyvízcsatorna-hálózat, futókör megújí
tása, zöldfelületi fejlesztések, kiszolgáló létesítmények megújítása

» Több civil kezdeményezés és rendezvény, ami a Dunát fókuszba helyezi.
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MEGVALÓSULT ÉS »

FOLYAMATBAN
LÉVŐ PROJEKTEK

Kormány: Vizes VB-hez kapcsolódó fejlesztések; Déli Városkapu projekt 
előkészítése - 3 komponens + Galvani híd; EuroVelo 6-os útvonal Lánchíd 
és észak-budai városhatár közötti, mintegy 15 km-es szakaszának meg
építése (uniós forrásból); Budapesti Szabadkikötő' alapinfrastruktúra fej
lesztésének folytatása; Óbudai-sziget déli részének fejlesztési terve (ka
jak-kenu kp, iroda és kulturális funkciók)

» Főváros: Margitszigeti fejlesztések; Palatinus Strandfürdő megújítása; 
tervezés (DÉSZ; rakpartok - DunaBuda; RakPark; RSD menti területek in
tegrált fejlesztési koncepciója; tanulmányterv az Óbudai-szigetre és a Há- 
ros laktanya területére); rekreációs fejlesztések előkészítése az észak-bu
dai szakaszon (Római-part, Hajógyári-sziget); Lánchíd-Váralagút projekt 
teljes előkészítése; Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógy- és Strandfürdő; uniós 
projektekben való részvétel, ahol a pilot elemek a Dunához kapcsolódva 
valósultak meg (Cities4People - Gellért tér; EIT Climate KIC: "Okos folyó
parti közterületek Budapesten" c. projekt, melynek pilot helyszíne a 
Goldmann György tér)

» Kerületek: RSD és nagy Duna-ág mellett zöldterületi, rekreációs fejlesz
tések (részben fővárosi TÉR-KÖZ támogatással); intézményi felújítások, 
alközpontok fejlesztése

» Magánszektor: Csepel-szigeten logisztikai fejlesztések; Észak-Pest Duna- 
menti lakóterületek további fejlesztése; Budafoki út és Duna közötti te
rületeken fejlesztések, benne a BudaPart projekt a Kopaszi-gáton (iroda, 
lakó)

FELADATOK, »

KIHÍVÁSOK »

A Duna integrálása a város társadalmi és gazdasági életébe;

Kikötők és kapcsolódó kiszolgáló infrastruktúra, szolgáltatások minőségi 
fejlesztése, átlátható, kiszámítható jogszabályok a magánszektor szá
mára;

» Hozzáférhetőség biztosítása gyalogosok számára;

» Rekreációs és zöldterületi fejlesztések;

» Kerékpáros közlekedés biztonságos feltételeinek kialakítása, hiányzó 
kapcsolatok pótlása, EuroVelo hálózat hiányzó fővárosi szakaszainak ki
építése;

» Duna, mint integrált közlekedési folyosó fejlesztése;

» Árvízvédelem

ELMARADT »

FEJLESZTÉSEK
»

Rakpartok fejlesztése, forgalomcsillapítás, közterületi kapcsolatok kiala
kítása

Népsziget, Hajógyári sziget, Római-part rekreációs megújítása

» RSD vízminőségjavítását támogató projektek folytatása

» Duna menti honvédségi területek funkcióváltó megújítása (közte a fő'vá
rosi tulajdonban lévő Háros laktanya a XXII. kerületben)

» Déli vasúti összekötő híd vágánybővítése

» Petőfi híd felújítása

» Gázgyár magterület kármentesítése és kulturális, oktatási célú hasznosí
tása
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BELSŐ ZÓNA
VÁLTOZÁSOK » Közösségi zöldterület alacsony fajlagos aránya nem változott, ugyanak

kor a felújításoknak köszönhetó'en jobb használati érték. Burkolt felüle
tek mennyisége nó'tt, a klímaváltozás miatt fontos adaptációs szemlélet 
érvényesülése hiányzik.

» Befektetési célú lakásvásárlás eró'södött a területen, eredményeként a 
foghíjakon beindult az újlakás építés. A közszféra a gazdálkodási nyomás 
miatt jellemzó'en nem gondolkodik zsebparkok kialakításában (nem vá
sárol ilyen céllal ingatlant, inkább a saját tulajdon értékesítése jellemzó'). 
A bontások sokszor a historikus városi szövet - mint érték - figyelembe 
vételének melló'zésével történnek. Néhány jó példa zsebparkok és átme
neti zöld/közösségi hasznosításra a foghíjakon.

» A turisztikai forgalom növekvó' és még koncentráltabb megjelenése a te
rületen, dinamikusan bó'vüló' szálláshely-kínálat, közterületek, zöldfelüle
tek amortizációjának és napi fenntartási igényének növekedése.

» Az éjszakai élet, a vendéglátó-szórakoztató funkciók bó'vülése, minó'ségi 
szolgáltatások megjelenése a piacon, ugyanakkor a lakófunkcióval való 
kompromisszum-keresés, illetve a különbözó' érdekeltek együttműkö
dése nem volt sikeres.

» A személygépkocsi ellátottság és a forgalomvonzó funkciók miatt a köz
lekedési terhelés még eró'sebb, ami tovább rontja a belváros levegó'mi- 
nó'ségét, zajterhelését, és súlyosbítja a parkolási problémákat. A megosz
tással működó közlekedési eszközök használata itt a legelterjedtebb, 
ugyanakkor a szabályozás sokszor követó vagy hiányzik. A kerékpáros 
közlekedés növekvó' részaránya ellenére hiányoznak kulcsfontosságú, 
biztonságos hálózati elemek.

» A népességen belül a fiatalkorúak száma lassan növekszik a népesség
csere miatt, ugyanakkor az intézmények bóvítésének (különösen böl- 
csó'de, óvoda esetében) fizikai korlátai vannak.

» Budai várnegyed forgalomvonzó intézményi funkcióinak folyamatos bó'- 
vülése.

» A lakófunkcióval érintett historikus épületállomány megújulása lassú, a 
finanszírozási lehetó'ségek korlátozottak, a szakszerű felújítást, korszerű
sítést az értékvédelmi eló'írások is nehezítik és drágítják. A lakófunkció 
bevonása a távhó'szolgáltatásba ezen a területen eddig nem volt sikeres, 
ugyanakkor az egyik legnagyobb szennyezó' forrás a fűtés.

» Az ingatlanpiaci kereslet megnövelte a tetó'tér-beépítések számát, a par
kolók biztosítására vonatkozó jogszabályi korlátozás megszűntetése mi
att a fejlesztói érdekló'dés még eró'sebb. Általában igaz, hogy a fejlesztó'k 
a maximális beépíthetó'ségre törekednek, a fejlesztói nyomás miatt a sza
bályozási tervek módosítása is gyakoribbá vált.

» Gazdasági, felsó'oktatási szerep továbbra is eró's, a város kreatív gazdasá
gának, startup közösségének is legfontosabb találkozó- és munkahelye, 
események, rendezvények növekvó' száma.

» Belváros kerületeinek költségvetési gazdálkodása a bevételtermeló' funk
cióknak (parkolás, ingatlan- és közterület bérbe adás; idegenforgalmi 
adó) köszönhetóen stabil.

» Csatornarendszer túlterhelt a csapadékvíz elvezetés miatt.
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MEGVALÓSULT ÉS »

FOLYAMATBAN
LÉVŐ PROJEKTEK

Kormány: Operaház felújítása, Iparművészeti Múzeum felújítása, Nem
zeti Hauszmann Program (várnegyed), Liget Budapest (Városliget) pro
jektjei, Nemzeti Múzeum kertjének megújítása; Ludovika Campus az 
Orczy kerttel; Széll kapu projekt és Millenáris felújítása (Táncszínház, 
Startup Campus), Testnevelési Egyetem campusa, Dél-pesti Centrumkór
ház fejlesztése

» Főváros: Király fürdó felújítása és bővítése, FÁNK felújítási program (4 
elem a Hermina mélygarázzsal együtt); Kéménymentes belváros projekt 
(FŐTÁV); Vörösmarty tér, Podmaniczky park, Széna tér és Blaha Lujza tér 
felújítása

» Kerületek: Hunyadi téri vásárcsarnok homlokzati felújítása, smart parko
lási rendszer pilot kialakítása az V. Kerületben; zöldfelületi, közterületi 
projektek (részben fó'városi TÉR-KÖZ támogatással); intézmény-fejleszté
sek, energiahatékonysági beruházások

» Magánszektor: Párisi udvar felújítása; jelentó's léptékű ingatlanfejlesztési 
projektek (pl. Corvin-negyed, Szervita tér projektjei, szálloda-fejleszté
sek; Central Park)

FELADATOK, »

KIHÍVÁSOK
»

Értékvédelem, értékvédó épület-felújítás a szükséges finanszírozási mo
dellek kialakításával;

Fokozottabb használat mellett köztisztaság biztosítása;

» Interakció, kreatív és start-up koncentráció és ezt szolgáló alternatív iro
daterületek az alulhasznosított ingatlanok bevonásával;

» Gyalogos, kerékpáros prioritás erósítése, kooperatív közlekedési rend
szerek kialakítása;

» Alternatív rekreációs és sportterületek fejlesztése; meglévó zöldfelületek 
minóségi megújítása;

» Zsebparkok, hósziget-hatást csökkentó alternatív zöld megoldások;

» Kulturális sokszínűség, vonzeró növelése - értékek eróforrásként történó 
használata.

» Együttműködés az érdekeltek között a minó'ségi turisztikai szolgáltatások 
növelése és a funkciók közötti konfliktusok csökkentése érdekében.

ELMARADT
FEJLESZTÉSEK

Városháza komplex megújítása a Városháza park területével

» Kossuth-Rákóczi tengely megújítása

» Kisföldalatti felújítása, akadálymentesítés

» Gellért-hegy, Citadella megújítása és a Rácz fürdó' helyzetének rendezése

» Fejpályaudvarok megújítása a kapcsolódó kötöttpályás közlekedésfej
lesztéssel és kapcsolódó egykori MÁV területek hasznosítása (Podma- 
niczky utca melletti terület)

» Nyugati téri és Baross téri felüljáró elbontása és kapcsolódó felszínren
dezés

» Városképi szempontból kiemelkedó' ingatlanok funkcióváltó megújítása 
(Balettintézet, volt TV székház a Szabadság téren)

» Déli pályaudvarhoz kapcsolódó, használaton kívüli vasúti területek funk
cióváltása
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ÁTMENETI ZÓNA
VÁLTOZÁSOK

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

A Városligeten (Belvároshoz sorolt) kívül az zónahatáron lévó parkgyűrű 
érdemben nem tudott megújulni, bó'vülni, a Népliget fejlesztésére több 
terv készült 2015 óta is. A TSZT-ben Csepel északi részén városi közpark 
került kijelölésre, a kormány a területre ettól eltéró fejelesztési progra
mot készít eló.

A területen a legtöbb változás a jelentósebb projekthelyszínekhez kötó- 
dik, az ingatlanpiacon tapasztalható konjunktúra a korábban tervezett 
projekteknek is új lendületet adott. A legtöbb - nagyságrendileg is jelen
tó's - projekt eló'készítés, tervezés, illetve kivitelezés fázisában tart.

A barnamezó's területek funkcióváltása egy-két területen megindult, egy
részt állami beruházásokhoz kapcsolódóan (Operaház háttérintézménye 
és az új Közlekedési Múzeum a X. kerületi egykori Járműjavító területén), 
másrészt magánfejlesztések révén (IX. kerület Vágóhíd és Népliget meg
álló környéke, IV. kerület Városkapu térsége; a X. kerületben a K+F és 
ipari funkciók bó'vítése, a XIII. kerületben a Váci úti irodatengely létesít
ményeinek bó'vülése, III. kerület egykori Szeszgyár területén iroda- és la
kófunkciók fejlesztése). Eló'készítés alatt van a VIII. kerület egykori vasúti 
területének funkcióváltása (fó'városi és kormányzati projektelemekkel), 
illetve a Rákosrendezó' területére szintén készültek tervek. A Millenniumi 
városrész szinte teljesen beépült.

Az átmeneti zóna - az iroda és nagyobb léptékű lakásfejlesztések mellett 
- a tervezett jelentó'sebb kiskereskedelmi fejlesztések helyszíne (Etele 

tér, Bogdáni út).

A kormányzati projektek fó' irányai a területen:

Sportinfrastruktúra fejlesztések: elkészült a Puskás Ferenc Stadion és to
vábbi tervek vannak az Istvánmezó'n lévó' infrastruktúra megújítására, 
bó'vítésére. A Népligethez közvetlenül kapcsolódóan indult el a Ferenc
város létesítményeinek megújítása, illetve az egykori Bólyai laktanya he
lyén egy multifunkcionális, 20 ezer fó' befogadóképességű sportcsarnok 
elókészítése.

Fehérdűló' területén a Hungexpo megújítása, funkcionális bó'vítése meg- 
kezdó'dött 2019-ben.

Kórház fejlesztések (Egészséges Budapest Program részeként: Szent Ist
ván - Szent László, illetve Szent Margit kórházak) - egyeló're az elókészí- 
tés szintjén.

Az egyébként is nagy forgalmú csomópontok közelében megvalósuló 
nagy intenzitású beépítések további forgalmi terhelést jelentenek a külsó 
gyűrűn (Károly Róbert - Hungária-Könyves Kálmán körút).
A FŐTÁV távhó' ellátó rendszerének fejlesztése ki tudja szolgálni az új in
gatlanfejlesztéseket és jelentó's többletkapacitással rendelkezik a jövó're 
nézve.

Az intermodalitás kényelmes kiszolgálását biztosító fejlesztések elmarad
tak hiányosak. A P+R kapacitások részben kiépültek meg (alapvetó'en 
nem cél az átmeneti zónában a P+R további növelése).

Nem kezdódtek meg a terhelés elosztását biztosító gyűrűs kapcsolatok 
fejlesztése, a valós idejű információkon alapuló utazástervezó' szolgálta
tások idó'szakosan a lakóterületeken extra forgalmat generálnak.

34 BUDAPEST 2020 / SZINTÉZIS / ÁTMENETI ZÓNA



MEGVALÓSULT ÉS 

FOLYAMATBAN 
LÉVŐ PROJEKTEK

» Kormány: Puskás Ferenc Stadion; Hungexpo területének megújítása; 
Népliget környezetében fejlesztések (Közlekedési Múzeum, Operaház 
próbacsarnoka; új kézilabda csarnok); kórházfejlesztések (Egészséges Bu
dapest Program)

» Főváros: tervezés: Rákosrendezó', Népliget, fó'városi temetó'k megújítása;
1-es villamos meghosszabbítása; H2020 ATELIER projektben való részvé
tel, melynek célja pozitív energiájú kerületek létrehozása, s melynek 
egyik célterülete a Fehérdűló'; P+R kiépítése Őrmezó'n és az Örs vezér te
rén;

» Kerületek: terület-eló'készítésekben való részvétel (III., XIII., IV., X, IX. VIII.
XIV. kerületek)

» Magánszektor: jelentó'sebb fejlesztési helyszínek: IX. kerület: Népliget 
metrómegálló (iroda), Millenniumi városrész (iroda, magánkórház, lakó) 
és Közvágóhíd - Haller utca környezete (lakó); III. kerület: Bogdáni út tér
sége (lakó, iroda, kiskereskedelem); XIII. kerület: Váci út (iroda, ezen be
lül is a legnagyobb az Agóra projekt) Angyalföld (lakó, iroda); IV. kerület 
Városkapu (lakó), XI. kerület: Szerémi út-Alíz u. (lakó, iroda), Őrmezó'-Ke- 
lenföld (iroda, kiskereskedelem); XIV. Bosnyák tér (vegyes), Hungária 
körút (iroda); X. kerület Fehérdűló' (lakó, iroda); VIII. kerület: Kerepesi út 
(kiskereskedelem , iroda)

FELADATOK,
KIHÍVÁSOK

» Barnamezó's területeken szükséges kármentesítés;
» Érdekeltekkel történó' együttműködés a funkcióváltás támogatására, és 

a nagy, városszerkezetileg is jelentó's beépítési potenciállal rendelkezó' 
területek elókészítésében;

» Kezdeményezó', orientáló szerep, hogy a jól megközelíthetó', zónahatá
ron lévó' tartalékterületeken (pl. Déli Városkapu) a kutatás-fejlesztés, ok
tatás számára vonzó és azokat kiszolgáló - vegyes - fejlesztések valósul
janak meg, mely Budapest gazdasági versenyképességét hosszú távon 
biztosítja majd.

ELMARADT
FEJLESZTÉSEK

» Népliget zöldfelületi megújítása és közösségi célú funkcióbó'vítése

» Nagy befogadóképességű konferencia központ a Millenniumi városrész
ben

» Gyűrűs kapcsolatok Körvasút menti körút), intermodalitás és összekötó' 
HÉV infrastruktúra fejlesztése
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ELŐVÁROSI ZÓNA
VÁLTOZÁSOK » Ez a zóna tudta leginkább növelni lakosságszámát a válságot követó' évek

ben, ugyanakkor a munkahelyek nem nó'ttek ilyen dinamikusan: a napi 
ingázás hatása a közúti forgalomra és a közösségi közlekedés igénybevé
telére nó'tt. Az agglomerációból érkező' napi ingázás és a P+R kapacitás
hiányok szintén negatívan érintik a területek élhetó'ségét. A kötöttpályás 
kapcsolatok fejlesztésének csak a tervezése indult el a szükséges finan
szírozás hiánya miatt.

» A válság évei alatt nó'tt a területek között a presztízs-különbség: míg 
egyes városrészek (fó'leg az egyébként is rosszabb helyzetben lévó', sűrűn 
lakott lakótelepek) az alacsonyabb árak és a fó'város kínálta munkalehe- 
tó'ségek miatt együttesen a szegénységi migráció célterületivé váltak a 
vidéki lakosság számára, addig más - fó'leg családi házas, kertvárosi terü
letek - presztízse tovább nó'tt, és a középosztály számára kínált az agglo
merációnál kényelmesebb lakhatási alternatívát. Az utóbbi években ta
pasztalható általános ingatlanár emelkedés eredményeként ezeken a te
rületeken a migrációból adódó népesség-gyarapodás csökkent. A szociá
lis problémák kezelése és a városrehabilitáció a kerületek többségében 
komoly kihívást jelent.

» Az eló'városi zöldfelületek beépítése az ingatlanpiacon tapasztalható ke
reslet miatt eró'södött, a zöld sáv tovább tagolódott. Jelentó's lakóintlan- 
fejlesztéssel érintett kerületek: XI. (Sasad Liget, Péterhegy, Tetris lakó
park és a Madárhegy beépülése), XIV. kerület (Paskál), XVIII. kerület (Al
máskert); XVI. kerület (Iglódi út)

» Elkészültek a Fó'városi Önkormányzat koordinálásával a Rákos- és Szilas- 
patakok mentén az integrált zöldfelületi-rekreációs tervek. Egyes pro
jektelemek megvalósítására is sor került uniós (kerékpárutak), kerületi és 
fó'városi TÉR-KÖZ finanszírozással.

» Kerületi léptékű fejlesztések (út, közterület, közösségi funkciók, alköz
pontok), illetve városrehabilitációs projektek (részben a lakótelepeken) a 
kerületek irányításával folytatódtak.

» A kertvárosi területeken a csapadékvíz megfeleló' elvezetése problémát 
okoz, hasznosítása alacsony szintű.

» Jelentó's fejlesztések vannak folyamatban a Liszt Ferenc Nemzetközi Re- 
püló'térhez kapcsolódóan (kiszolgáló infrastruktúra, illetve logisztikai fej
lesztések).

» Az eló'városi közműellátottság javulása a BKISZ (Budapest Komplex Integ
rált Szennyvízelvezetése) projektnek köszönhetó'en folytatódott.

» A nagy kiterjedésű zöldfelületek (erdó' és mezó'gazdasági területek) pere
mén folyamatos és jelentó's urbanizációs terhelés jelentkezik, a város szé
lén még jelentó's kiterjedésű „zöld ékek” fokozatosan elkeskenyednek a 
belsó városmag irányába, így a város valamikori ökológiai hálózata eró- 
sen fragmentálódott, sérült.
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» Kisvízfolyások revitalizációja - patakmeder

MEGVALÓSULT ÉS »

FOLYAMATBAN
LÉVŐ PROJEKTEK

Kormány: a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a belváros 
közötti közlekedési kapcsolat megújításának tervezése elkezdő'dött; 
Egészséges Budapest Program részeként); Dél-pesti szennyvíztározó fej
lesztése (Soroksár)

» Főváros: tervezés: Rákos-patak, Szilas-patak, illetve Rákos-patak mentén 
kerékpáros infrastruktúra fejlesztése; Csillaghegyi Strandfürdő'; Cséry-te- 
lep kármentesítésének elindítása;

» Kerületek: zöldfelületi, rekreációs fejlesztések, városrehabilitációs pro
jektek (pl. Békásmegyeri Piac, Újpesti Piac és rendezvényközpont) kerék
páros infrastruktúra fejlesztése

» Magánszektor: Budapest Airport fejlesztései: repülőtérhez kapcsolódó 
projektek (új utasmóló a 2B terminálhoz, parkolóház, , árukezelő' központ 
bő'vítése, rakodóvágány; tervezés alatt: új terminál, új vasútállomás); 
projektek a repülőtér környezetében (szálloda, logisztikai és irodai funk
ciók); lakóingatlan fejlesztések

FELADATOK, »

KIHÍVÁSOK »

Városrészek élhetőbbé tétele, központrendszer megerősítése;

Közlekedési kapcsolatok javítása (kötöttpályás kapcsolatok fejlesztése, il
letve ráhordó járatok racionalizálás, P+R, B+R);

» Vízfolyások menti rekreációs fejlesztések; elkészült kerékpárút-szakaszok 
közötti kapcsolati hiányok kiépítése

» Helyi gazdaságfejlesztés;

» Identitáserősítés, közösségépítés.

ELMARADT »

FEJLESZTÉSEK
»

Kötöttpályás és közúti fejlesztések egyes városrészekben, benne az 
Észak-Déli regionális gyorsvasúthoz kapcsolódó fejlesztések;

Szükséges P+R kapacitások kiépítése (kb. 5000 férőhely) a XV. kerületben 
és a XI. kerületben (Virágpiac).

BUDAPEST 2020 / SZINTÉZIS / ELŐVÁROSI ZÓNA 37



HEGYVIDÉKI ZÓNA
VÁLTOZÁSOK » A gyűrűirányú elemek az agglomerációban sem épültek ki (M0 Nyugati 

szakasz), hiányzik az agglomerációból érkező forgalom megállítására a 
szükséges P+R és közösségi közlekedési kapacitás biztosítása.

» Egészségügyi intézmények - kórházak - bizonytalan jövője, jelentős fel
újítási szükséglet.

» Önkormányzati intézmények energiahatékonysági fejlesztései szinte tel
jes körűek, a terület ellátásában az elektromos meghajtású midibuszok 
forgalomba állítása növekedett; az átlagtól magasabb lakossági jövedel
mek miatt az elektromos-autók elterjedése is az átlagtól magasabb fokú.

» Példaértékű műemléki felújítások (Lóvasút megálló, Fácános Vendéglő' 
épülete)

MEGVALÓSULT ÉS 

FOLYAMATBAN 
LÉVŐ PROJEKTEK

» Kormány: MOME Campus; Gül Baba türbéje

» Főváros: Fogaskerekű projekt tervezése (megújítás, hosszabbítás)

» Kerületek: zöldfelületi, rekreációs, intézményi fejlesztések; Normafa fej
lesztési program

» Magánszektor: lakóingatlan fejlesztések, MOM park környékén irodafej
lesztések

FELADATOK,
KIHÍVÁSOK

» Átmenő' forgalom terhelésének csökkentése; M0 hiányzó szakaszának és
P+R kapacitás kiépítése;

» Zöldterületek és felületek védelme, fenntartható rekreációs hasznosítás;

» Buda intenzívebb bekapcsolása a közösségi közlekedésbe (Belváros meg
közelíthetősége).

ELMARADT
FEJLESZTÉSEK

» Fogaskerekű megújítása
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II. STRATÉGIAI CÉLOK
megvalósításának értékelése a vonatkozó 

indikatív projektek részletes áttekintésével



X X X X X X

STRATÉGIAI CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK
XXX X X

ÉRTÉKELÉSE A VONATKOZO INDIKATIV
X X XX

PROJEKTEK RÉSZLETES ÁTTEKINTÉSÉVEL

STRATÉGIAI CÉLOK TELJESÜLÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE- ÖSSZEGZÉS
» A stratégiai célok megvalósításának mérésére leggyakrabban használt módszer a célkitűzésekhez 

tartozó indikátorok nyomon követése, a változások kiértékelése. Az ITS monitoring fejezete a hosszú 
távú hatásindikátorokat a Budapest 2030, Hosszú Távú Városfejlesztési Koncepció (VFK) monitoring 
fejezetével összehangoltan tartalmazza. A VFK-ra vonatkozóan évente készül monitoring jelentés.

» A VFK monitoring jelentésében az egyes indikátorok aktuális adatainak kiértékelése tartalmazza azokat 
az információkat is, ami nem a „fejlesztési” tevékenyég eredményéből vagy hiányából adódik, hanem a 
külső környezetben bekövetkező változásokkal magyarázható. A VFK monitoring adataiból ezért csak 
egy-két jelentősebb indikátor kerül kiemelésre - a magyarázó külső összefüggések részletezése nélkül - 
azzal a szándékkal, hogy az adott cél jövőbeli relevanciáját jelezzük. A VFK monitoring jelentésének 
mintegy kiegészítéseként - s egyben elkerülve a párhuzamosságokat - az értékelő jelentés 
módszertanilag a stratégiai célokban megjelölt tervezett beavatkozások és az azokhoz rendelt projektek 
megvalósításának értékelésével történik.
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» A projektek kiválasztásánál, a prioritások meghatározásánál a társadalmi és gazdasági hatások, hasznok 
egyaránt fontosak voltak. A fejlesztésekre fordítható erőforrások szűkössége miatt ezért azok a 
projektek kerültek be a stratégiába, melyek együttesen szolgálják a gazdasági szempontok 
érvényesülését (vonzeró'k fejlesztése, a turisztikai szektor kínálati oldalának eró'sítése, közvetlen és 
közvetett bevételnövelő fejlesztések), valamint társadalmi hasznosságuk is magas. Ez utóbbi közé 
tartozik az egészségesebb környezet feltételeinek, a szellemi és fizikai reákreálódás infrastruktúrájának 
biztosítása és nem utolsó sorban azoknak a közösségi tereknek a fejlesztése, melyek a társadalmi 
együttélésben is fontos integráló jelleggel bírnak. A projektek priorizálásánál az önkormányzat 
tulajdonosi, hasznosítási joga mellett azok a fejlesztések is preferenciát kaptak, ahol a tervezett 
beavatkozások nagyobb léptékűek, több kerületet és/vagy több érdekeltet érintenek, s ahol a 
fővárosnak koordináló szerepet kell felvállalnia.

» Összességében elmondható, hogy a projektek kis része esetében fejeződött be a megvalósítás, 
jelentős a kivitelezési és tervezési szakaszban lévő projektek száma.

» A legkisebb arányú megvalósítás a közlekedési alcélhoz köthető, ugyanakkor itt volt a beruházás volumene a 
legmagasabb. A közlekedési projektek száma az ITS-ben szándékosan felültervezett volt, amit az IKOP-ból történő 
finanszírozási lehetőségek kihasználása vezérelt, azaz egy-egy - akár nem fővárosi - projekt kiesése esetén is legyen 
a városfejlesztési stratégiában is nevesített projektje a fővárosnak, amivel a felszabaduló forrásokra eséllyel 
pályázik. A gyakorlatban azonban mind a fővárosi projekteket tartalmazó kormányhatározat (1199/2015. (III. 31.) 
Korm. határozat a fővárosi projektek támogathatóságáról a 2014-2020-as európai uniós programozási idő'szakban), 
mind az operatív programok éves fejlesztési kerete többször módosult, többnyire kevesebb forrást ítélve a fővárosi 
beruházásoknak. Az ITS-ben tervezett forrásigény és a tényleges költségek lényeges eltérést mutatnak. Egyrészt a 
projektek többsége nem volt részletesen kidolgozva, nem állt rendelkezésre részletes költségbecslés, másrészt a 
kidolgozott projektek esetében a kivitelezési árak, vagy a projekttartalom változása okozott eltérést. A főváros 
három legnagyobb projektje közül kettő' folyamatban van (M3 metróvonal felújítása és járműkorszerűsítése, illetve 
a Fővárosi Állat- és Növénykert bővítése), míg az Új Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű (HUHA 2) nem valósult 
meg, a kormány 2018-ban a KEHOP keretből való 50 milliárd Ft-os támogatást visszavonta, ennek átcsoportosítása 
más fővárosi projektre nem történt meg. A KEHOP-ból finanszírozott fővárosi projektek esetében az eredeti 2015- 
ös kormányhatározathoz képest tartalmi változások is jellemzőek voltak. Általában elmondható, hogy a 
megvalósítás fokának a finanszírozási lehetőségek szabtak határt, az uniós operatív programokból érkező 
támogatások mellett (VEJOP, IKOP, KEHOP) döntően azok a projektek tudtak megvalósulni, ahol a kormány azokat 
támogatta, azok illeszkedtek kormányzati projektekhez (FÁNK - Liget Budapest) vagy eseményekhez (FINA Vizes 
VB - Margitsziget és Rakpart II. ütem). A részletesebb elemzéseket követően csak egy-két projektjavaslat esetében 
született döntés a megvalósítás elvetéséről. Ezek közé tartozik a Dél-budai új logisztikai központ terve (DILK), illetve 
több kötöttpályás közlekedési projektjavaslat (pl. 2-es villamos északi meghosszabbítása).

» A célok alatt megvalósuló és előkészítéssel érintett projektek nagy száma a célok tartalmi kijelölését, a 
fejlesztési irányok helyes meghatározását alátámasztja, az indikátorok azonban jelzik, hogy ezeken a 
területeken további beavatkozások szükségesek az új ITS által lefedett időszakban is. Az időközben 
elkészült ágazati és tematikus stratégiák segítik a célok tartalmának újragondolását, adott esetben az 
összefüggéseket más szempontból kiemelő új célstruktúra kialakítását, továbbá a középtávú prioritások 
pontosabb meghatározását.

JELMAGYARÁZAT

státusz
► ►► megvalósult ► ►> folyamatban ► >> csak előkészítés történt >>> 
még nem történt semmi elvetett

típus
Programszerű (több helyszínen vagy többféle beavatkozást integrálva valósul meg)

Projekt jellegű

akcióterület O@©0©©O© akcióterületet érint
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1. KEZDEMÉNYEZŐ, EGYUTTMUKODŐ 
VÁROSFEJLESZTÉS

/ KIEMELT HORIZONTÁLIS CÉL

A városfejlesztés kezdeményező szerepének erősítése, az együttműködésben, kooperációban rejlő lehetőségek 
hatékonyabb kihasználása, mely horizontális célként mind a tematikus, mind a területi célok alá tartozó 
beavatkozásokban érvényesül.

A CÉL TELJESÜLÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE:

A célhoz az ITS mérhető indikátorokat nem rendelt, mivel a mennyiségi jellegű output mutatószámok kevésbé 
fejezik ki a tevékenységek tartalmát, annak hatásait, minőségét. A kezdeményező szerephez kapcsolható 
konkrétabb projektek a 2015. évi felülvizsgálattal a tematikus jellegű célok közé kerültek. A cél teljesülésének 
értékelése a korábbi 3 alcél mentén történik.

1.a)  Intézményi háttér fejlesztése
» A belső szervezetfejlesztésben számos előremutató változás történt az ITS időszakában: 2015-ben 

megalakult a Budapesti Városarculati Nonprofit Kft., s bár a feladatok fókuszát kezdetben az új 
városarculat kialakításának koordinálása jelentette, ezt követően egyre aktívabb szerepe volt a 
lakosságra, a város alkotó közösségére és különösen a fiatalokra irányuló projektek szervezésében, 
lebonyolításában, így szervezeti hátterével hozzájárult az 5. tematikus cél megvalósításához. 2015-ben 
alakult meg a Budapesti Városigazgatási Zrt., feladata a fővárosi közszolgáltató vállalatok alkotta 
vállalatcsoportban a stratégiai irányítási, menedzselési és monitoring tevékenységek ellátása. 2016-tól 
a cég neve Budapesti Városüzemeltetési Holding-ra változott, tevékenysége lehetőséget ad arra - még 
a névváltozás mellett szűkülő feladatkör mellett is - hogy a cégek közötti együttműködés erősödjön, az 
ebből fakadó szinergiák és költségcsökkentés kiaknázható legyen (pl. közös innovációs projektek, 
beszerzések, HR szolgáltatások, ügyfélszolgáltatások, projektmenedzsment).

» A kormányzati e-közszolgáltatási fejlesztésekhez kapcsolódva - az ASP rendszerhez való csatlakozással 
- a hivatali e-ügyintézés területén is jelentős előrelépés történt. A saját fejlesztésű Helyi Adók 
Információs Rendszere (HAIR) az önkormányzat legfontosabb önálló e-szolgáltatása, mely 2015 óta is 
folyamatos fejlesztés alatt áll, 2019-tól az elektronikus fizetés is lehetővé vált. A hivatali folyamatok és 
szolgáltatások hatékonyságának, gyorsaságának növelése érdekében több fejlesztés elindult, azonban 
ezen a téren jelentős fejlesztési szükséglet van, amit a technológiai környezet gyors fejlődése egyrészt 
lehetővé tesz, másrészt az ügyféloldali elvárások is megkívánnak.

» A főváros működési alrendszereiben (hivatal, közszolgáltatások) keletkező adatok hasznosulása, 
megosztása, vagy akár piaci értékesítése alacsony szintű, hiányzik egy átfogó, az adatvédelmi, 
adatbiztonsági kérdéseket és a szükséges szervezeti és menedzsment hátteret is keretező átfogó 
adatstratégia.

» A Budapest portál fejlesztése folyamatos, ugyanakkor a weboldal alapvető felépítése nem változott, 
továbbra is nehéz a tematikákban való eligazodás, nem integrálja jól és átláthatóan a fővárosi 
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szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat, a városlakók, turisták számára hasznos Budapest-témájú 
elektronikus felületek (többek között applikációk) elérhetőségét. A portál 2015-től térinformatikai 
felülettel bővült, ugyanakkor ennek adattartalma szűk és aktualizálásra szorul, az alkalmazásban rejlő 
lehetőségek kihasználatlanok. A Budapest Közút Zrt. saját fejlesztése a KARESZ adatgyűjtő program, s 
elindult a szervezetnél a KAPU térinformatikai rendszer kialakítása is, mely a jövőben a térinformatikai 
portált is integrálja és további fejlesztéséről is gondoskodik.

» A városfejlesztést és a tervezés folyamatát támogató, a lakosság véleményének megismerését biztosító 
eszközök, on-line platform fejlesztésére szintén nem került sor. Az egyeztetési eszközök csak egy-egy 
projekt, vagy terv elkészítése alatt állnak fel ad-hoc módon rendelkezésre, a lakosság vagy a célcsoport 
körében ismertsége alacsony és a visszajelzés mechanizmusai hiányosak. Ezek a platformok nem építik 
a bizalmat, nem alkalmasak a városlakók közéleti aktivitásának növelésére. A platformok működtetését 
nem csak a megfelelő eszközök hiánya, rossz megválasztása hátráltatja, hanem a szükséges humán 
erőforrás hiánya is.

1.b)  A városfejlesztés finanszírozási eszközeinek fejlesztése
» A 2014-ben elfogadott ITS idején már ismert volt, hogy fejlett régióként a főváros számára elérhető 

uniós fejlesztési források volumene jelentősen csökken, a felhasználási területek is szűkülnek. 
Ugyanakkor - elsősorban a városi infrastruktúrák (közlekedés és közmű) elmaradt korszerűsítései miatt
- a 2014-2020-as időszakra azonosított projektek finanszírozási igénye meghaladta az 1000 milliárd Ft- 
ot. A forrásigény és a reálisan elérhető források közötti számottevő különbség még inkább 
alátámasztotta, hogy a fővárosnak lépnie kell, az új, fenntartható finanszírozási eszközök kialakítása 
érdekében. A projektek között - az akkor Magyarországon végül városfejlesztési területen nem 
bevezetett, de európai szinten több városban működő JESSICA konstrukció mintájára - egy 
visszaforgatható városfejlesztési alap kialakítása került be az ITS-be kulcsprojektként. 2018-ban 
elkezdődött a városfejlesztési alap előkészítése, mely munka 2019-ben is folytatódott, de döntés ezzel 
kapcsolatban nem született. Az ágazati stratégiák több bevételi forrásról is tesznek említést (dugódíj, 
vagy személyforgalmi behajtási díj; normatív fejlesztői hozzájárulás), azonban ezek eddig nem kerültek 
bevezetésre. Összegzésként elmondható, hogy a finanszírozás eszközök fejlesztésében az előkészítésen 
túl nem történt érdemi előrelépés.

1.c)  Együttműködések kialakítása
» A kétszintű önkormányzati rendszerben - az Mötv. 2014. évi változását követően - a főváros 

legfontosabb döntéshozó testületének, a Közgyűlésnek a kerületi polgármesterek is tagjai, ezzel a 
kerületek közötti és a főváros-kerületek közötti együttműködés formális keretei erősödtek. Budapesten
- fejlesztési volumenét tekintve - a kormány és a központi államigazgatáshoz kapcsolódó szervezetek 
valósítják meg a közszférán belül a legnagyobb arányú beruházást. Ez a fővárosi státuszból, az 
államigazgatáshoz, központi funkciókhoz és nemzeti szintű szolgáltatásokhoz kapcsolódó szerepből 
adódik. Budapest Főváros Önkormányzata - a koordináció erősítése és a Fővárosi Önkormányzat 
számára fontos fejlesztések finanszírozási hátterének biztosítása érdekében - régóta szorgalmazta a 
Közmunkák Tanácsa mintájára egy főváros-kormány közötti koordinációs platform kialakítását. 2018 
novemberében megalakult a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (FKT), melynek elsődleges feladata, hogy 
a fővárosi fejlesztésekkel kapcsolatban mindkét oldalról támogatott döntések szülessenek. Az FKT 
megalakulása óta az egyeztetések rendszeresek voltak, ugyanakkor a szervezet működése, a vizsgált 
tématerületek, döntések nem voltak nyilvánosak.

» Az FKT munkájában Pest megye képviselettel nem vesz részt, az agglomerációs fejlesztési szervezet 2010 
utáni megszűntetését követően a mai napig nincs formális együttműködés a várostérséget érintő 
kérdések (közszolgáltatások, különösen a közlekedés szervezése, természetvédelem, árvízvédelem stb.) 
közös megvitatására a megyével és az agglomeráció településeivel.

» A főváros nemzetközi kapcsolatrendszere folyamatosan bővül, ezt a nemzetközi platformokban és 
projektekben való részvétel mellett egyes fővárosi cégek aktív tevékenysége is támogatja (pl. Budapesti 
Vállakozásfejlesztési Közalapítvány nemzetközi kapcsolatainak dinamikus fejlesztése az elmúlt 
években). Ez a kapcsolati tőke jó alapot jelent, hogy a közvetlen brüsszeli források lehívása a jövőben 
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még sikeresebb legyen, a nemzetközi tapasztalatok beépüljenek a városvezetés és működés 
megújításának folyamatába. A főváros bilaterális megállapodásokat kötött több fővárosi egyetemmel, 
jó az együttműködés a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával és más szakmai szervezetekkel. A 
közszférához képest gyengébb és nem céltudatos a vállalati szektorral történő kapcsolatépítés, pedig a 
főváros legfontosabb bevételi forrása, a helyi iparűzési adó, és a versenyképességet növelő innováció a 
gazdasági szereplők teljesítményén múlik elsősorban. A vállalkozások igényeinek, a város fejlesztésével 
kapcsolatos javaslatainak megismerése, a városfejlesztési döntések meghozatalába való aktívabb 
bevonásuk mindenképpen indokolt. Ugyanígy új alapokra kell helyezni a város civil közösségeivel való 
együttműködést, jelenleg a megkeresések ad-hoc jellegűek, a kölcsönös megállapodások mellet 
rendszer-szinten kell kialakítani az együttműködés, csatlakozás és kommunikáció kereteit. A kétszintű 
önkormányzati rendszerben a lakosság szélesebb körének elérésében elsősorban a kerületek sikeresek. 
A Fővárosi Önkormányzat városfejlesztési céljainak kommunikálása, ehhez a városlakók támogatásának 
megszerzése, egyes kérdésekben bevonásuk, a lehetséges kapcsolódási pontok, szerepek ismertetése 
nem volt hatékony, nem kapott kellő figyelmet.

» A kezdeményező és érdekérvényesítő szerepnek különösen két vonatkozásban van jelentősége: 
egyrészt azokon a területeken, ahol a főváros nincs közvetlen döntési helyzetben, de az összfővárosi 
érdek képviselőjeként felvállalja bizonyos ügyek előmozdítását, módosítását, adott esetben elvetését: 
a fővárosi lakosság szempontjából ide tartozik az oktatás, az egészségügy és a megfizethető lakhatás 
kérdése, de azok a területi vonatkozású fejlesztési döntések is, amik hosszú távra meghatározzák a város 
arculatát, infrastruktúráját (pl. nagyobb léptékű kormányzati fejlesztések). Másrészt vannak olyan 
jogszabályok, melyek módosítása parlamenti döntést igényel, ugyanakkor szűk keresztmetszetet, gátat 
jelentenek a fővárosi fejlesztések, a gazdálkodás, a közszolgáltatások hatékony működtetése vagy az 
értékek védelme szempontjából. Mindkét vonatkozásban elmondható, hogy a kezdeményező, 
érdekérvényesítő szerep nem volt hatékony. A lakhatási, egészségügyi és oktatási kérdésekben a 
Fővárosi Önkormányzat az Mötv-re hivatkozva - ezeken a területeken nincs feladata - nem volt aktív, a 
jogszabályváltozások is inkább a fővárost érintették hátrányosan (különösen a gazdálkodás 
vonatkozásában).

KÜLSŐ TRENDEK, FEJLESZTÉSPOLITIKA

» Az okos városok mögött olyan önkormányzatok állnak, akik képesek saját működésük, eszközeik, 
eljárásaik és humán hátterük folyamatos megújítására, képesek rugalmasan reagálni a körülöttük zajló 
változásokra, növelni tudják hatékonyságukat és javítani szolgáltatásaikat a városlakók 
életminőségének, vendégek elégedettségének és vállalkozások prosperitásának növelése érdekében. A 
város szolgáltató szerepét újra kell értelmezni úgy, hogy annak a középpontjában az ügyfelek - a 
városlakók, vendégek, vállalkozások - igényei, elvárásai vannak, s bevonásuk a fejlesztési folyamatokba 
már a döntések előtt biztosított legyen.

» Az önkormányzati szektort is érinti a felgyorsult technológiai fejlődés, ami számos lehetőséget egyben 
veszélyt is hordoz: a digitalizáció, a mesterséges intelligencia alkalmazási területei bővülnek a jövőben, 
erre nem csak eszközoldalon, de a munkavállalók és az ügyfelek vonatkozásában is fel kell készülni, a 
digitális készségeket fejlesztő képzéseknek és szemléletformálásnak a különböző hivatali és 
közszolgáltatási területeken is nagy szerepe lesz. Az adatok jelentik a jövő legfontosabb erőforrását, 
ennek számbavétele, hasznosítása, a nemzetközi és hazai jogszabályoknak való megfelelés, az 
adatbiztonság kérdése kiemelten fontos területe lesz az önkormányzati működésnek.

» Az Európai Unió 2021-2027-es pénzügyi ciklusának tervezése még nem zárult le, de már jól látható, hogy 
a klímavédelem és az innováció a pénzügyi források elosztásában nagyobb súlyt kap. A közvetlen 
brüsszeli források megszerzése, a projektek előkészítése a nemzetközi és hazai kapcsolatrendszer 
építésén, a tapasztalatok megismerésén keresztül lehet sikeres.

ÉRDEKELT CSOPORTOK SZEREPVÁLLALÁSA

» Az ITS-ben megnevezett fontosabb szereplők nyitottak voltak a fővárosi partnerségi megkeresésekre, a 
kerületekkel, szakmai és civil szervezetekkel a különböző tématerületeken (klímastratégia, 
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zöldinfrastruktúra-fejlesztés, gazdaságélénkítés, smart city, szociális városrehabilitáció szakmai 
előkészítése, Duna menti fejlesztések stb.) kialakult egy munkakapcsolat, azonban ezek a platformok 
csak időszakosan működtek. Jól látszik az is, hogy a platformok működtetése minden kezdeményező 
számára kihívást jelent, mivel az ehhez szükséges erőforrások hosszú távon, kiszámíthatóan nem állnak 
rendelkezésre, ezért a formális megállapodások, szándéknyilatkozatok után a kapcsolatok „életben 
tartása” és a tartalommal való feltöltése, vagy egy-egy projekt zárásával a kialakult platformok további 
működtetése minden szereplő részéről erőfeszítéseket kíván. A különböző workshopok tanulsága, hogy 
a koordináció, tapasztalatcsere és tudásmegosztás mellett az együttműködést ki kell terjeszteni a 
kollaboráció, a közös fejlesztések, projektek szintjére is.

» Az e-közigazgatás szolgáltatásaihoz a feltételrendszert a kormány központilag teremtette meg, 
ugyanakkor az önkormányzati oldalról általános kritikaként fogalmazódott meg, hogy az átállás időszaka 
a párhuzamos ügyvitel és a betanulás miatt extra terhet jelent a hivataloknak, a bevezetést megelőzően 
a tesztidőszakok túl rövidek.

JAVASLATOK AZ ITS MEGÚJÍTÁSÁRA VONATKOZÓAN:

A továbbiakban is javasolt a szervezeti, együttműködési, kezdeményezési területet önálló 
célként, vagy „megvalósítási keretfeltételek” címen az ITS-ben megjeleníteni, ezekhez konkrét 
projekteket rendelni;

A tématerületeken átívelő kérdések, ügyek (ilyen a klímavédelem és az okos város) kapcsán ki 
kell alakítani a megfelelő koordinációs feladatköröket /szervezeti egységeket.

A „belső" együttműködések hatékonyabb szervezésére és az információk megosztására van 
szükség az önkormányzathoz kapcsolódó szervezeti egységek - hivatal, vállalatok, 
városvezetés - között, erre a megfelelő eszközöket ki kell alakítani.

A meglévő „külső" együttműködések, formális kapcsolatok felméréséhez, bővítéséhez és 
jövőbeli kiaknázásához egy stakeholder térképet /elemzést célszerű készíteni, kibővítve a már 
létező platformokra vonatkozó információkkal (kik kezdeményezték, mi a tartalma, kik vesznek 
részt benne, mi a jelentősége, milyen lehetőségeket jelent Budapest számára stb.), s ezt - a 
monitoring rendszer egyik elemeként - folyamatosan karban kell tartani.

Javasolt, hogy az önkormányzati kommunikáció, ezen belül a lakosság bevonásának és 
tájékoztatásának fejlesztése, az adatok gyűjtésével, megosztásával, felhasználásával 
kapcsolatos fejlesztések megjelenjenek a stratégiában.
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FOLYAMATBAN LEVŐ SZOFT PROJEKTEK (KÖZVETLEN ELÉRÉSŰ UNIÓS FORRÁSOKBÓL, TÖBBNYIRE NEMZETKÖZI 
EGYÜTTMŰKÖDÉS KERETÉBEN)

PROJEKT PROJEKTADATOK RÖVID LEÍRÁS

HORIZONT 
2020 

Városok az 
emberekért 
/ Cities-4- 

People

Támogatás összege 215 418 EUR /
67 210 ezer Ft

Támogatás mértéke (%) 100%

Megvalósítás időtartama 2017.06.01.- 2020.05.31.

Helyszíne Budapest
(Műegyetem rakpart, Batthyány 
tér)

Kapcsolódó fővárosi cég BKK

Forrás megnevezése Európai Bizottság

A projekt célja olyan emberközpontú közlekedési fejlesztések támogatása, amelyek során 
újfajta közlekedés fejlesztési modellek jönnek létre a városi közlekedésben érintett 
szereplők (lakosság, szállítmányozók) igényeinek figyelembevételével. A résztvevő 5 
európai város helyi, kerületi szintű közlekedéssel kapcsolatos közös kihívását kívánja 
megoldani, hozzájárulva a jobb közlekedési megoldások kialakításához, az üvegházhatású 
gáz-kibocsátás csökkentéséhez, zajcsökkentéshez, közlekedésbiztonsági megoldások 
megvalósulásához.
A projekt keretein belül beszerzésre kerül egy Városi Mobilitási Eszköz (Urban Mobility Kit), 
valamint a szakértők és a városi közlekedésben érdekeltek részére Városi Ember 
Mobilitását Szolgáló Tér (Citizen Mobility Lab) létesül. A Kollektív Tudatossági Platform 
(CAPS platform) létrejöttét támogató Web2.0 nyílt közlekedési platform biztosítani fogja a 
közösségi közlekedésre vonatkozó valós idejű adatszolgáltatást, és alapvető elemzéseket. 
(Total támogatás összege: 3.999.937,5.- EUR)

INTERREG 
UrbforDan 

"Duna 
menti városi 

erdők"

Támogatás összege 153 350 EUR

Támogatás mértéke (%) 85+10%

Megvalósítás időtartama 2018.06.01-2020.12.31.
Helyszíne Hármashatár hegy

Kapcsolódó fővárosi cég Főkert
Forrás megnevezése ERFA+ hazai társfinanszírozás

A Duna menti városi erdők című projekt célja a városi erdők hosszú távú, fenntartható 
kezelése, vagyis az, hogy hogyan lehet összehangolni az erdők gazdasági, társadalmi, és 
kulturális szerepét, ugyanakkor biztosítani, hogy a természetes biológiai sokféleségük 
megőrzésre kerüljön, amellett, hogy hozzájáruljanak a városok fenntartható fejlődéséhez. 
A pályázat keretén belül tervezetten egy mintaprojekt megvalósítása is megtörténik, 
amelynek a Hármashatár-hegy ad otthont. A projekt vezető partnere Ljubljana városa, 
Budapest Főváros, valamint a FŐKERT Nonprofit Zrt. projektpartnerként vesznek részt. A 
Fővárosi Önkormányzat kommunikációs, projektmenedzseri feladatokat és a találkozók 
megszervezését látja el, míg a FŐKERT a mintaprojekt megvalósítását hajtja végre.

Climate-KIC 
Smart 

sustainable 
riverbank 

neighbourh 
oods in 

Budapest 
"Okos 

folyóparti 
közterületek

■ I

Támogatás összege 20 000 EUR

Támogatás mértéke (%) 76.19%

Megvalósítás időtartama 2018.05.15-2018.12.31.

Helyszíne Goldmann Görgy tér (XI. kerület)

Kapcsolódó fővárosi cég -

Forrás megnevezése EIT

Az ún. útkereső projekt célja olyan lehetőségek, innovatív megoldások feltérképezése, 
melyek eredményeképpen Budapest egyes közterületei okos, fenntartható közösségi térré 
alakíthatók. Az elsődleges pilot terület a XI. kerületi Goldmann György tér. A projekt 
vezetője a Fővárosi Önkormányzat, konzorciumi partnere a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem. Támogató partnerként, költségvetés nélkül Budapest 
Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata is nevesítésre került a pályázatban.
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PROJEKT PROJEKTADATOK RÖVID LEÍRÁS

Climate-KIC 
EU Public 
Building 
Retrofit 
Platform 

(EUPUBREP) 
"EU 

Középület 
Felújítási 
Platform"

Támogatás összege 15 550 EUR

Támogatás mértéke (%) 67.46%

Megvalósítás időtartama 2018.04.01-2018.12.31

Helyszíne Budapest

Kapcsolódó fővárosi cég -
Forrás megnevezése EIT

Az „EU Középület Felújítási Platform” című projekt célja egy olyan platform kiépítése, mely 
növeli az felújított középületek számát Dél- és Kelet-Európában a partnerek 
tapasztalatcseréje, valamint új megoldások kifejlesztése által.

A zöld és 
fenntarthat 

ó 
közbeszerzé 

sek 
klímahatásá 

nak 
értékelése

Támogatás összege 30 300 EUR

Támogatás mértéke (%) 80%

Megvalósítás időtartama 2019.07.01-2019.12.31.

Helyszíne Budapest

Kapcsolódó fővárosi cég -

Forrás megnevezése EIT

Budapest Főváros hosszú évek óta erőteljesen támogatja a környezetvédelem ügyét, a 
klímaváltozás elleni küzdelmet, és kiemelten fontosnak tartja a környezeti ártalmak 
csökkentését, az élhető városi környezet megteremtését, a fenntartható városfejlesztést. 
A közbeszerzés - ha csak eljárásjogi kihívásként, az aktuális beszerzési igények kielégítését 
célzó feladatként tekintenénk rá - egy bonyolult, merev, kényszerűen lefolytatandó eljárás 
lenne. Amennyiben azonban a közpénzzel gazdálkodó ajánlatkérők közbeszerzéseiket 
rendszerben gondolkodva, hosszútávú stratégiai célok szolgálatába állítják, értéket 
teremthetnek. Élhetőbb városokat, szolgálva a környezet védelmét, csökkentve a 
környezeti ártalmakat, elősegítve az innovációt, a fejlesztéseket, jó irányba befolyásolva a 
piaci folyamatokat. A Főváros, az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. és a 
PANNON Pro Innovációs Kft. részt vesz a 2019. nyarán indult Climate-KIC által finanszírozott 
CLIM-EV-PROC c. útkereső projektben, melynek célja, hogy a fent említett témát körüljárja 
mind jogalkotói, ajánlatkérői és mind piaci oldalról, továbbá javaslatokat tegyen a feltárt 
kihívások megoldására, akár uniós szinten. A projekt különös figyelmet fordít az életciklus 
elemzések használatára.

E-ZEMCON Támogatás összege 40 425 EUR

Támogatás mértéke (%) 67%

Megvalósítás időtartama 2019-2021 

Helyszíne Budapest

Kapcsolódó fővárosi cég -
Forrás megnevezése EIT

A 2,5 éves időtartamú, ún. ökoszisztéma projekt célja, hogy a városok a közbeszerzéseikben 
jobban tudják érvényesíteni a fenntarthatósági célokat, csökkentse a piac és közbeszerzők 
közötti távolságot, kapacitást bővítsen és jó gyakorlatokkal szolgáljon. A projekt kifejezett 
célja, hogy lehetőségeket keressen arra, hogy a városi területeken a kibocsátás-mentes 
építési munkák mind nagyobb teret nyerjenek, ezzel is csökkentve a CO2 kibocsátást, a 
városok levegőminőségének javítása érdekében.

H2020 
ATELIER

Támogatás összege 252 968,75 EUR

Támogatás mértéke (%) 100%

Megvalósítás időtartama 2019.11.01-2024.10.31.

Helyszíne Budapest

A projekt célja, hogy Amszterdamban és Bilbaoban olyan pozitív energiahatékonyságú 
kerületeket tervezzenek és hozzanak létre, amelyek környezetileg, társadalmilag és 
gazdaságilag is hatékony, életképes megoldásokat biztosítanak, és amelyeket a követő 
városokban (Budapest) is meg lehet valósítani, illetve elterjeszteni.



PROJEKT PROJEKTADATOK RÖVID LEÍRÁS

Kapcsolódó fővárosi cég -

Forrás megnevezése Európai Bizottság

H2020 User-
CHI

Támogatás összege 832 937,5 EUR

Támogatás mértéke (%) 100%

Megvalósítás időtartama 2020-2023

Helyszíne Budapest

Kapcsolódó fővárosi cég BKK Zrt

Forrás megnevezése Európai Bizottság

A USER-CHI projekt célja innovatív megoldások kidolgozása, amelyek igazodnak a 
felhasználói igényekhez, ezáltal is népszerűsítve az elektromos autók használatát. A 
pályázat két területre koncentrál: a városi lassú töltés, valamint a TEN-t hálózat mentén 
elhelyezkedő gyors/villámtöltési infrastruktúrára.

LIFE IP 
HungAIRy

Támogatás összege 1 535 499 EUR + 1 069 471 EUR

Támogatás mértéke (%) 60+40%

Megvalósítás időtartama 2019-2026

Helyszíne Budapest

Kapcsolódó fővárosi cég BKK Zrt., Budapest Közút Zrt.,
FŐTÁV Zrt.

Forrás megnevezése Európai Bizottság+ Kormányzati
támogatás

A HungAIRy projekt célja a - környezetvédelmi, népegészségügyi, valamint közlekedési 
hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok által készített - levegőminőségi 
tervek eddigi gyakorlatának alapvető megújítása. A 8 év során a projekt keretében az OMSZ 
által kidolgozott módszertan segítségével létrejön egy ún. emissziós adatbázis, amely 
alapján létrejövő applikáció a döntéshozók részére nyújthat segítséget a levegőminőségi 
tervekben foglalt intézkedések végrehajtása, felülvizsgálata során, azaz pl. modellezhető, 
hogy az egyes beruházások hogyan hatnak a levegőminőségre. A HungAIRy projekt 
keretében a HOI ún. ökomenedzser hálózatot kíván létrehozni, melynek tagjai a városok 
által foglalkoztatott ökomenedzserek, Budapest esetében azok a közszolgáltatókon 
keresztül lakossági szemléletformálásban és az emissziós adatbázis létrehozásában, 
fenntartásában vesznek részt.
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2. VÁLLALKOZÁS- ÉS BERUHAZASBARAT
X • •

GAZDASÁGI KÖRNYEZET
/ TEMATIKUS CÉL

A foglalkoztatás bő'vítése és Budapest gazdasági versenyképességének javítása, a gazdasági szereplő'k 
működésének, együttműködésének, piacszerzésének támogatása, Budapest vonzó üzleti környezetének 
megteremtése. A cél ennek érdekében a kiemelt jelentő'ségű, jelentő's magánberuházást iniciáló területi 
beavatkozásokra, az alulhasznosított ingatlanok helyzetbe hozására és az vállalkozások megújulását, üzleti 
innovációját támogató szolgáltatásokra fókuszál.

A CÉL TELJESÜLÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE:

Az általános gazdasági fellendülés miatt a foglalkoztatási indikátorok jelentő'sen javultak Budapest esetében 2015 
óta, a munkanélküliség a válság előtti szintre csökkent. A gazdasági növekedés Budapest mellett az egész régióra 
jellemző', így Budapest pozíciója a környező' országok fő'városaihoz képest érdemben nem változott. A 
versenyképességi indexek elmúlt években történt változásai is azt mutatják, hogy a fő'város helyzete stagnál, sok 
esetben a fő'város lemaradásban van a térség többi nagyvárosi régiójához képest. Ugyanakkor a felmérések 
pozitívan értékelik Budapest vonzerejét a kreatív, innovatív emberek, vállalkozások számára fontos 
dimenziókban.

2015-ben a Közgyűlés elfogadta a Budapest Gazdaságélénkítési és Munkahelyteremtési Stratégiája 2015-2021 
dokumentumot, mely részletesen tartalmazza a fő'városi önkormányzat és a stratégia készítésében részt vevő' 
partnerek közös céljait. 2019-ben megtörtént a stratégia felülvizsgálata, kétévente az akcióterv frissül, évente 

monitoring jelentés készül a célok teljesülésének és a fő'városi gazdasági folyamatok nyomon követésére. A 
felülvizsgálati dokumentumban a hosszú távú célok nem változtak, középtávon - a partnerek lehetséges 
beavatkozási területeinek, valamint a munkaerő'piaci és fejlesztéspolitikai változások figyelembe vételével - 
módosultak a beavatkozási területek. Összességében elmondható, hogy a középtávú célok alatt megfogalmazott 

intézkedések köre tartalmazza az ITS-ben azonosított beavatkozási területeket.

Az ITS első'sorban programszerű - több intézkedésből álló, vagy lényegében folyamatos tevékenységet jelentő' - szoft 
projekteket tartalmaz, illetve olyan fővárosi kompetenciába tartozó infrastruktúra-fejlesztéseket, melyek városrésznyi 
területek gazdasági, fejlesztési dinamikáját támogatják. A szoft jellegű programok sikeresek, ugyanakkor nem sikerült 
léptéket váltani, a tevékenységek finanszírozási bázisát megerősíteni, a kapacitásokat lényegesen növelni. Ez - a fejlesztések 
ellenére - korlátozó tényező' volt, az érintett szervezetek (Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány, továbbiakban BVK, 
valamint a Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonproift Kft., továbbiakban BFTK), a költségvetési támogatás mellett 
pályázatokkal és együttműködésekkel igyekeznek megvalósítani céljaikat.

2.a)  Stratégiai gazdasági terek integrált fejlesztése
» Az alcél alatt azonosított projektek a Duna menti területekben és a kaputérségekben (Ferihegyi 

Gazdasági övezet, Őrmező' -Etele tér) rejlő' potenciál kihasználása érdekében kaptak prioritást. Az 
általános konjunktúrának köszönhető'en ott is van fejlődés, ahol az ITS-ben azonosított projektek 
megvalósítására nem került sor, ilyen a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülő'tér környezete. A 
gyorsforgalmi út megújításának megvalósítása állami hatáskörbe került, de csak az elő'készítés fázisában 

BUDAPEST 2020 / STRATÉGIAI CÉLOK ÉRTÉKELÉSE 49



tart. Reálisan a a következő évtized közepére tud elkészülni. A Ferihegyi gazdasági zóna közlekedési 
kapcsolatainak javítása egy várostérségi jelentő'ségű projekt, s nem csak a repülő'tér turisztikai 
kiszolgálása, a minő'ségi turizmus feltételeinek megteremtése miatt fontos. A BUD Klaszter, bár nem 
szervezi olyan módszeresen a teret és az innovációs együttműködéseket maga körül, mint egy 
akkreditált klaszter, de a repülőtéri gazdaság sajátos koncentrációját képviseli, ahol több mint 190 cég, 
40 ezernél több munkavállaló dolgozik. A repülőtéri térség - a környező agglomerációs településekkel 
együtt - már középtávon is az egyik legfontosabb munkahelyi zónája a várostérségnek, aminek 
megközelíthetősége a gyorsforgalmi és a kötöttpályás kapcsolatok kialakításával továbbra is fontos cél. 
A Budapest Airport 2024-ig egy több mint 200 milliárd Ft-os fejlesztési csomagot valósít meg, melyet 
egyéb vállalatok tervezett beruházásai is növelni fognak.

» A Kelenföld - Őrmező' térségben az M4-es metróhoz kapcsolódó beruházásokkal (P+R parkolók, 
buszterminál), illetve az 1-es villamos meghosszabbításával elkészültek a fővárosi projektek, 
folyamatban van a Futureal ingatlanfejlesztő cég projektjeinek kivitelezése (bevásárlóközpont, 
irodaház). A Kelenföldi-pályaudvar megújítására egyelőre nem került sor, az épület a tervek szerint a 
Közlekedési Múzeum kiállítóhelyeként működik majd. Mindezek együtteseként a nyugati 
kaputérségben Budapest legkorszerűbb, többfunkciós intermodális csomópontja jön létre.

» A 2015. évi ITS felülvizsgálati anyagba a 2024. évi Olimpia helyszíneihez kapcsolódó Dél-pesti, csepeli 
területek is bekerültek. A Fővárosi Önkormányzat által is támogatott pályázatot végül a kormány 
visszamondta, a Déli Városkapu néven azonban a kormányzati fejlesztések tovább folytatódnak (ITS 8. 
akcióterület). A HÉV-ek állami átvételével a főváros közvetlen szerepe a fejlesztési csomag 
megvalósításában gyakorlatilag megszűnt. A fővárosi érdekek közvetítése miatt Fővárosi 
Önkormányzatnak továbbra is részt kell vállalnia a fejlesztési program alakításában: a diákváros, a 
tervezett sport- és szabadidő's fejlesztések olyan környezetet teremtenek, amik - a Graphisoft parkhoz 
hasonlóan - egy új KFI campus kialakításához ideális feltételeket jelentenek, másrészt a városrész szintű 
fejlesztés jó tesztkörnyezetet biztosít az új, okos eszközök alkalmazásához, egy öko-városrész 
megvalósításához, mely városmárka építő' szereppel is bír.

» A Duna gazdasági szerepének növelése több területen érvényesül: egyrészt a nagyléptékű 
ingatlanfejlesztések jól visszaigazolják a folyó-közeli területek magasabb presztízsét (ezek közül is 
kiemelkedik a Rákóczi híd, Budafoki út és Duna által határolt terület, illetve a Rákos-pataktól északra 
fekvő' területek). Másrészt felértékelő'dött a Duna logisztikai jelentő'sége is Csepel térségében, ebben 
állami és magánfejlesztések jelentő'sek. A tervezett dél-budai logisztikai központ - a DILK - nem valósult 
meg, s a településrendezési terv módosítása erre a jövő'ben nem ad lehető'séget. A Duna idegenforgalmi 
szerepéhez kapcsolódó kikötői infrastruktúra-fejlesztés és a szabályozási feladatok megvalósulási foka 
alacsony, döntő'en nem fő'városi feladat.

2. b) Barnamezős és alulhasznosított területek gazdasági funkcióinak erősítése, hasznosításuk 
elősegítése

» Az Óbudai Gázgyár területének kárelhárítása szintén a következő évtized második felében fejeződhet 
be reálisan. A terület szűk környezetében találjuk Budapest egyik kialakításában, léptékében - és a 
jelenlévő' cégeknek köszönhető'en is - az amerikai típusú vállalati campusok hangulatát idéző' 
infokommunikációs parkját (Graphisoft Park), mely 2015 óta is folyamatosan fejleszt a terület déli 
részén. A közvetlen környezetben több barnamezős terület átalakulása kezdődött meg, iroda, lakó és 
kereskedelmi ingatlanok kialakításával, a terület észak-Buda legdinamikusabban fejlődő térsége lesz a 
következő évtizedben.

» A Cséry-telep egy részén a kárelhárítás megindult, a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó új logisztikai
Szolgáltató Központnak ad majd helyszínt.

» Koncepcióterv/tanulmányterv szintjén az előkészítés megkezdődött a Rákosrendezővel kapcsolatban, 
illetve a fő'városi tulajdonban lévő' budafoki, egykori Hunyadi laktanya területére vonatkozóan.

» A barnamezős ingatlanok túlnyomó többsége magánkézben van, tehát a fővárosi önkormányzat 
folyamatot befolyásoló szerepe is viszonylag korlátozott. A kezdeményező' szerepre építve az ITS egy 
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eszközkészletet javasol, amibő'l azonban csak a barnamező's kataszter előállítása és éves frissítése 
valósult meg érdemben. A barnamező's területek megújítására Budapest Fő'város koordinálásban és 
széleskörű együttműködéssel, részvételi tervezéssel készült el a Barnamező's területek Tematikus 
Fejlesztési Programja. Az indikátorokban kimutatható pozitív elmozdulás első'sorban a vállalati és 
kormányzati beruházások helyszínválasztásával függ össze, a háttérben pedig a pozitív gazdasági 
folyamatok és ingatlanszektort jellemző konjunktúra áll.

» Külön szegmenst képviselnek az alulhasznosított üzlethelyiségek. Erre vonatkozóan még 2015 előtt 
indult el a fő'városi „Rögtön jövök!” projekt, melynek célja az üres üzlethelyiségek hasznosítása, 
városképi megjelenések javítása, miközben másik oldalról támogatni kívánta a keresleti oldalon 
megjelenő' mikro- és kisvállalkozásokat. A Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. és a BKIK 
együttműködésével, a BKIK-hoz tartozó BUM Kft. menedzselése mellett a projekt továbbfejlesztésére 
került „Kibérelem.hu” címmel, külön on-line felülettel. Az üzlethelyiségek iránti általános 
keresletnövekedés miatt a belvárosi üzletek esetében a időbeli és funkcionális megosztás vált egy 
gyakori üzleti modellé, a külsőbb kerületekben elhelyezkedő és a rossz fizikai állapotú üzlethelyiségek 
továbbra is nehezen találnak bérlőt, a bérletet támogató egyéb konstrukciók kialakítására nem került 
sor. 2015 előtt a projekt népszerűsítő' kampányt is kapott (Nyitva fesztivál) ez nem folytatódott, ami a 
szolgáltatás ismertségét is negatívan érinti.

2.c)  Gazdaságfejlesztési szoft programok
» Budapest Fő'város Önkormányzata a Budapest Vállalkozásfejlesztési Közalapítványon (BVK) keresztül 

folyamatos tevékenységet végez a vállalkozások versenyképességének javításában, a vállalkozói kultúra, 
a vállalkozóvá válás erődítésében. A BVK profilja az ITS-ben megjelölt tevékenységi körökön túl is bő'vült, 
erősödött a fővárosi startup ökoszisztéma építésében betöltött támogató szerepe, növelni tudta 
tudásközpont funkcióit. Az általános jellegű vállalkozási információnyújtás, tájékoztatás a 
tevékenységek között háttérbe szorult, ezt első'sorban a BKIK végzi, illetve az új KKV stratégia (2019) is 
megfogalmaz ezen a téren kormányzati intézkedésket. A BVK a nemzetközi és hazai szakmai, 
együttműködési kapcsolatainak építése, valamint a vállalkozások nemzetközi rendezvényeken való 
bemutatkozási lehetőségének szervezése mellett - ezeket a tevékenységeket is mintegy kiszolgálva - 
Budapestre vonatkozó, gazdasági témájú marketingkommunikációs kiadványokat is készít. A BVK 
támogatja a városi kihívásokra megoldását nyújtó stratupokat és projektjeiket (pl. Route4YU, Magikme), 
de ezek nem épülnek be a városi szolgáltatásokba, hiányoznak a pénzügyi források/beszerzési módok, 
illetve a kihívások célzottabb kommunikációjával, a nyílt innováció eszközeivel sem generálja a város 
tudatosan a fejlesztéseket az ebben rejlő' lehetőségekhez képest.

» A Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ (BFTK) tartja fenn a Budapestinfo turisztikai információs 
hálózatot, a hivatalos turisztikai honlapot és a város hivatalos turisztikai termékeként ismert Budapest 
Card kártyacsaládot. Mindhárom termék esetében sok fejlesztés történt 2015 óta. A szervezet ezen felül 
piackutatást végez, nagy erőfeszítéseket tesz a fő'város turisztikai szereplődnek összehangolásáért a 
minő'ségi, komplex, és koherens kínálat egységes közvetítése, érdekegyeztetés és hatékonyabb 
lobbitevékenység érdekében. A turisztikai kereslet dinamikus bő'vülése, a kínálati elemek különböző' 
minő'sége vagy éppen hiánya, a város napi élete és a turizmus következményei közötti konfliktusok miatt 
a turizmus stratégiai tervezésének és irányításának nagyobb szerepet kell kapnia a jövő'ben, ebben a 
szükséges szolgáltatások fejlesztését is új együttműködési, finanszírozási alapra kell helyezni. 
Lényegében erre irányult az ITS-ben megfogalmazott célkitűzés, ebben - a folyamatos fejlesztések és 
Budapest turisztikai desztinációként elért sikerei ellenére - nem történtek érdemi lépések.

» 2015 után Budapest új kommunikációs arculati elemeket kapott, megjelent a nemzetközi
ingatlanfejlesztési vásárokon, készültek turisztikai és gazdasági tematikájú marketingkommunikációs 
anyagok, de a tudatos márkaépítésre nem került sor. Az új márkaépítési trendek már nem a szlogen- 
logo-kampány-arculat vonalat tartják kiemelten fontosnak a márkaépítésben, hanem annak mérését, 
megértését, befolyásolását és menedzselését, hogy a vendégek és a városlakók milyen képet alkotnak 
Budapestről. A márkaépítés szorosan összekapcsolódik a városok stratégiai tervezésével, kulcsszerepet 
játszik benn az identitás, a kultúra, a közösség számára fontos értékek. Ezek a szempontok az ITS 
megújítása során nagyobb szerepet kell, hogy kapjanak.
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KÜLSŐ TRENDEK, FEJLESZTÉSPOLITIKA

» Fejlesztéspolitika: EU (innováció), hazai (stratégiák, MTA, kutatói hálózat, pénzek), TIP;

» Az Európai Bizottság 2017 éves jelentése a KKV-k állapotáról Magyarország vonatkozásában lemaradást
jelez a hozzáadott érték tekintetében, a vállalkozások nemzetközi piacra lépési arányában, az esetleges 
felszámolás utáni újrakezdés lehetőségében, a környezetvédelmi gondolkodás és a digitalizáció 
területén. A KKV-k helyzetének javítására készült el 2019-ben a „Magyar mikro-, kis- és 
középvállalkozások megerősítésének stratégiája (2019-2030)” című dokumentum, mely intézkedéseket 
fogalmaz meg a KKV-k versenyképességének, termelékenységének javítása és foglalkoztatásban 
betöltött szerepének fenntartása érdekében. Az általános vállalkozásfejlesztési intézkedések 
kormányzati programokon keresztül - részben a következő' uniós ciklus forrásaiból - fog megvalósulni, 
de kiterjednek olyan területekre is, mint a bürokráciacsökkentés és a vállalkozóbarát adózási és 
szabályozási környezet megteremtése. í

» 2021-2027 közötti források tervezése még folyamatban van, de az elő'zetes tervezetek szerint a fejlett
régiókban az innováció és smart gazdaság fejlesztésére 60%-ot, a zöld, low-carbon célkitűzéssel együtt 
85%-ot kell majd fordítani. Az RS3 intelligens szakosodási stratégiák újra előfeltételt jelentenek majd, 
de az is valószínű, hogy a következő' idő'szakra is csak egy országos stratégia készül (Budapest komparatív 
elő'nyeit kidolgozó RS3 nem). Nagyobb költségvetéssel (100 Mrd Euró) rendelkezhet a Horizont Europe 
2021-2027, amely új tematikával készül szorosabbá tenni a KFI programok és a társadalmi, közösségi 
célok közötti kapcsolatot.

» Fel kell készülni, hogy Budapest operatív programokon elérhető' forrásai tovább szűkülnek 2021-2027 
között, ugyanakkor a közvetlen brüsszeli források a KFI területén nő'nek, s a városoknak is nagyobb 
szerepük lesz az együttműködésekben. A hazai fejlesztéspolitika sok tekintetben a vidéki nagyvárosok 
fejlesztését fogja első'sorban támogatni (pl. KFI infrastruktúra), ezért nem mindegy, hogy Budapest 
vezetése és a gazdaság szereplődnek összefogásával mik lesznek azok a középtávú gazdasági célok és 
projektek, amik a versenyképességet nemzetközi összehasonlításban növelni tudják.

ÉRDEKELT CSOPORTOK SZEREPVÁLLALÁSA

» A gazdasági célok megvalósítása szempontjából az ITS is megfogalmazta, hogy az állami szerepvállalásnak kiemelt 
jelentősége van. Az üzleti környezet javításában történtek előrelépések (pl. társasági adó csökkentés, új 
kisvállalkozásoknak szóló adóformák bevezetése), ugyanakkor a vállalkozók a működésüket akadályozó három 
legfontosabb tényező'ként szabályozással kapcsolatos problémákat említenek: a bonyolult adórendszert, a 
változékony szabályozást és a bürokratikus terheket. Bővültek a vállalkozásokat támogató finanszírozási 
programok is, de a régió KKV-i számára szinte csak a különböző' hitelprogramok voltak elérhetőek. A fejlett régió 
státuszból adódóan az operatív programokon keresztül elérhető' K+F források is sokkal szűkebbek voltak, ezt viszont 
kiegészítették az Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap pályázatai, ami a helyi vállalkozások, K+F 
intézmények számára is elérhető volt. Az innovációs tevékenység minden szegmensét átfogó, új KFI stratégia 
jelenleg készül, a stratup szektor támogatására is több állami kezdeményezés indult el 2015 óta és a jövőre 
vonatkozó tervekben is fontos szerepet kap.

» A minő'ségi turizmus arányának növeléséhez fontos kormányzati projektek (nagy befogadóképességű 
konferenciaközpont, repülő'tér - városközpont közötti minő'ségi kapcsolatok fejlesztése) nem valósult 
meg, a gyorsforgalmi út előkészítését az állam vette át a fővárostól. Az eredetileg Millenniumi 
városrészbe tervezett konferenciaközpont helyett a Népliget mellett, az egykori Bólyai laktanya helyén 
tervezett egy nagy befogadóképességű multifunkcionális csarnok építése (20 ezer fő), illetve egy kisebb 
konferenciaközpont (2000 fő) építése kezdődött el a Hungexpo területének teljes megújítása keretében. 
A minőségi konferenciák számára fontos 3-5000 fős kapacitású épület megvalósítására továbbra sincs 
konkrét intézkedés. Nincs strukturált együttműködés a fővárosi turizmus stratégiai tervezése, irányítása 
és finanszírozása tekintetében sem, az állam az országos stratégiában és a finanszírozási programjaival 
is elsősorban a vidéki desztinációkra koncentrál. A főváros turizmusa - köszönhetően a piaci 
konjunktúrának és a nemzetközi népszerűség növekedésének - növekedik, ami még inkább igényelné 
az erősebb, koordinált együttműködést a szereplők között. Egyelőre az állam elsősorban a külpiacokon 
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végzett marketingtevékenységben vállal szerepet (nemzetközi promóció, imázsfilm). A kínálati oldalon 
az állam 2010 óta számos kulturális intézmény felújítását végezte el és a felújítások mellett új projektek 
is megvalósítás alatt állnak, ugyanakkor a fő'város legfontosabb turisztikai vonzerejének, az épített 
histrorikus városszövet - s benne a világörökségi védettséget élvező területek - átfogó felújítására nem 
indult el központi program.

» A szakképzés, felső'oktatás, kutatás-fejlesztés és innováció tekintetében a kormány a közelmúltban 
számos intézkedést hozott, amelyek nem minden esetben támogatták/támogatják Budapest 
versenyképességét vagy az érdekeltek számára kiszámíthatatlan környezetet jelentenek: ilyen a CEU - 
mint legtöbb RCE kutatást elnyerő', és a nemzetközi felső'oktatási rangsorokban legmagasabb 
helyezéseket elérő' egyetem - Bécsbe költözése; az akadémiai kutató hálózat és a KFI szektor 
finanszírozásának átalakítása, de ide sorolható a felsőoktatásban tapasztalható bizonytalanság is az 
egymást érő' szervezeti változtatások miatt. Pozitívum, hogy mind a szakképzésben, mind 
felső'oktatásban nagyobb szerepet kap a duális képzés.

» Az állam a barnamezős területek funkcióváltását támogató eszközrendszert nem alakított ki, saját 
projektjeinek egy része azonban ilyen területeken zajlik (Kőbánya - Északi Járműjavító területe; Déli 
Városkapu). Az óbudai gázgyár kárelhárítása nem tudott érdemben előrehaladni a finanszírozás magas 
költsége miatt.

» Több kerületben indult el helyi vállalkozásfejlesztési tevékenység (bérlehető' irodák, vállalkozói klubok, 
képzési- és tapasztalatmegosztási rendezvények; BVK-val közös helyi mikrohitelezési program indítása; 
nemzetközi pályázatokban való részvétel, egyetemistákat bevonó ötletversenyek stb.).

» Pest megyével és a funkcionális várostérség szereplőivel a stratégiai együttműködés és a közös 
projektek kialakítása továbbra sem elégséges, gazdasági szempontból a közigazgatási határokon átnyúló 
együttműködésnek lenne relevanciája.

» A szakmai szervezetek - köztük a BKIK - számos területen nyújt támogatást a helyi gazdaság 
szereplőinek, de fontos szerepe van pl. a deregulációs intézkedések kezdeményezésében is.

» A magánszektor beruházási aktivitása a gazdasági konjunktúrának köszönhető'en magas, de 2013-2016 
között érzékelhető egy aránycsökkenés a többi megyéhez képest a multinacionális vállalatok vidéki 
beruházási aktivitása miatt. Összességében Budapesten növelte árbevételét legnagyobb abszolút 
mértékben mind a KKV, mind a nagyvállalti szektor, a növekedés leginkább az építőiparban és a 
szolgáltatásokban jelentkezett. 2017-ben az ország egészére jutó beruházások 28%-a realizálódott a 
fő'városban. A magánszektorral való összefogás eredménye, hogy az utóbbi két évben Budapest a két 
legnagyobb ingatlanfejlesztési európai vásáron meg tudott jelenni, mely fontos eleme a gazdasági 
marketingtevékenységnek.

JAVASLATOK AZ ITS MEGÚJÍTÁSÁRA VONATKOZÓAN:

Az ITS gazdasági céljainak megújítása a Budapest Gazdaságélénkítési és Munkahelyteremtési 
Stratégiája 2015-2021 figyelembe vételével;

Az általános jellegű tevékenyégek külön fejezetben kezelése (szervezeti, működési megújítási 
feladatokkal), az ITS-ben csak a konkrétabb, projekt-jellegű beavatkozások szerepeltetése javasolt. Az 
ernyő/program jellegű javaslatokból is célszerű kiválasztani a projekt-jellegű feladatokat, ezek 
alaposabb megtervezésével (célértékek, ütemezés, felelős, költség, finanszírozás);

Gazdaságszervezési, menedzsment tevékenységek erősítésére van szükség a fővárosi 
várostérség nemzetközi gazdasági versenyképességének javításához (érdekérvényesítés a 
forráselosztásban; közszolgáltatások, városlakók és városi terek aktívabb összekapcsolás a 
gazdasági szektorral, kutató-fejlesztő intézményekkel (innováció, tesztelés, városi 
szolgáltatások megújítása /smart city megoldások, stb.), a „híd” szerepe erősítése a különböző 
típusú partnerek között.
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zz z z •• z z zz zz zz zz zz

BARNAMEZŐS ÉS ALULHASZNOSITOTT TERÜLETEK GAZDASÁGI FUNKCIÓINAK ERŐSÍTÉSE, HASZNOSÍTÁSUK ELŐSEGÍTÉSE

PROJEKT EREDETI PROJEKTADATOK (2015) VÁLTOZÁSOK ÉRTÉKELÉSE

2.1 Gázgyár 
kárelhárítás

Becsült költség 10 milliárd Ft

Finanszírozás fővárosi költségvetés, központi 
költségvetés (Főgáz Zrt.), RWE

Ütemezés 2014-2015: előkészítés

2016-2019: kármentesítés

Felelős Városfejlesztésért felelős Fp-h
(Magyar Állam; Vidékfejlesztési 
Minisztérium)

Rövid tartalom az Óbudai Gázgyár területének 
hatósági előírásoknak 
megfelelő kármentesítése, 
rekultivációja (talajcsere), új 
területfelhasználási funkciókra 
való alkalmassá tétele

Megjegyzés 2014: tényfeltáró
záródokumentáció

2015: részletes műszaki 
beavatkozási terv

Az ingatlan 2004 óta a Fővárosi Önkormányzaté, de a kötelezettség a Főgázé 
maradt. A főváros 2015-ben hozott határozatot, mely szerint a Főgáznak végre 
kell hajtania a kármentesítést 2 éven belül, s amelynek költségét akkor 10 milliárd 
forintban állapították meg.

A kármentesítési pályázatot 2017 márciusában írta ki a Főgáz, de az 
eredménytelenül zárult. A 2017-es kármentesítés becsült összege 9,49 milliárd 
Ft volt, amelyből a Főgáz Zrt. 6,49 milliárd Ft-ot, míg az RWE és a Főváros 1,5-1,5 
milliárd Ft-ot biztosított volna a munkálatok elvégzéséhez.

A szolgáltató az NKM Nemzeti Közművek tulajdonába került, így az új kiírást már 
ők tették meg, de ebben még csak független mérnököt kerestek. Szakértők 
szerint a kármentesítés (a kezdeti intenzívebb időszakot tekintve is) 6-8 éven túl 
is elhúzódhat, addig további fejlesztések a területre nem tervezhetők, illetve a 
költségek is jóval magasabbra tervezhetők kb. 20 milliárd Ft).

A KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. 2017-ben 
nyílt építészeti tervpályázatot irt ki az Új Budapesti Velodrom tervezésére, a 
kijelölt helyszín az Óbudai Gázgyár területe volt. A velodrom elhelyezésével 
kapcsolatban 2019-ben felmerült a Déli Városkapu területe.
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2.2. Cséry telep - 
kármentesítés

Becsült költség 1. ütem: 100 millió Ft 
(megvalósítás költsége a 
vizsgálatok alapján kerül 
meghatározásra)

Finanszírozás központi költségvetés
Ütemezés 1. ütem: 2015-2017:

előkészítés

2. ütem: 2018-tól: 
megvalósítás

Felelős Városfejlesztésért felelős Fp-h
(Magyar Állam; Vidékfejlesztési 
Minisztérium)

Rövid tartalom Cséry-telep teljes 
kármentesítése és

A Fővárosi Önkormányzat a „KEHOP-3.2.2-15-2016-00001 azonosító számú 
projekthez kapcsolódóan aláírta a Budapest XVIII. ker. Ipacsfa utca 14. (hrsz. 
140018/2) ingatlanon Logisztikai és Szolgáltató Központ kivitelezése és a 
létesítmény helyszínéül szolgáló telekingatlan kármentesítése, valamint a 
kivitelezéshez szükséges tervek elkészítése" tárgyú vállalkozási szerződést. A 
kivitelezési munkálatokra - az eredményesen zárult nyílt uniós közbeszerzési 
eljárás alapján - Budapest Főváros Önkormányzata a STRABAG Építőipari Zrt.-vel. 
2019. október 8-án kötött vállalkozói szerződést. A szerződés összértéke nettó 6 
728 133 653 forint, amelyből a kármentesítési munkálatokat fedező nettó 1 801 
326 090 forintot Budapest Főváros Önkormányzata saját forrásból biztosítja. A 
tervezési és kivitelezési munkák értéke nettó 4 926 807 563 forint, amelynek a 
finanszírozása a KEHOP-3.2.2-15-2016-00001 azonosító számú „A fővárosi 
hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a 
hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése" elnevezésű projekt
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PROJEKT EREDETI PROJEKTADATOK (2015) VÁLTOZÁSOK ÉRTÉKELÉSE

rekultivációja, 1. ütemben 
előkészítés, a további ütemek 
az előkészítés alapján kerülnek 
meghatározásra;

hosszú távú cél: a terület egy 
részének gazdasági célú 
hasznosítása

Megjegyzés jogszabályi kötelezettség

keretéből valósul meg. A projekt teljes körű befejezésének határideje: 2021. 
november 7.

Ez még nem a teljes terület kármentesítése, ahhoz nagyobb költségvetés 
szükséges.

2.3. Üres és
alulhasznosított 
ingatlanok 
programja

Becsült költség 2 milliárd Ft

Finanszírozás fővárosi költségvetés, Európai 
Területi Együttműködés 
programjai; központi 
költségvetés

Ütemezés 2014-től folyamatosan

Felelős Városfejlesztésért felelős Fp-h;
Humán ügyekért felelős Fp-h; 
BVA Kft.; (kerületi 
önkormányzatok)

Rövid tartalom az üres és használaton kívüli 
ingatlanok 
vállalkozásösztönzésbe való 
bevonása; Rögtön Jövök; 

on-line barnamezős kataszter; 
barnamezős területek 
funkcióváltásának előkészítése 
(Rákosrendező, Hunyadi 
laktanya; Olimpiai helyszínek)

Megjegyzés Rögtön Jövök projekt
folyamatban (BVA) 

barnamezős kataszter elkészült 
(Városépítési Főosztály/ BFVT)

A rögtön jövök projekt folytatásaként a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 
(BKIK) a Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. (BVA) szakmai támogatásával 
elindította 2018 tavaszán a Kibérelem.hu weboldalt. Az oldal fejlesztése 
folyamatos, interaktív térképpel, kapcsolódó szolgáltatásokkal. A projekt 
menedzsmentjét a BKIK-hoz tartozó BUM Nonprofit Kft. látja el. Az oldal 
interaktív térképpel, naprakész információval segíti az üres - elsősorban 
belvárosi - üzlethelyiségek bérbeadását.► ►►
Hunyadi laktanya területére tanulmányterv készült, a funkcióváltás nem 
kezdődött meg.► »
A Rákosrendező területére tanulmányterv készült, a funkcióváltás nem 
kezdődött meg.► »
Az eredetilg olimpiai helyszínként megjelölt ferencvárosi területeken (Kvassay 
mező - atlétikai stadion építési területe) a területelőkészítő munkák a KKBK 
irányítása mellett megkezdődtek.

Barnamezős kataszter felülvizsgálatát a BFVT végzi, jelenleg folyamatban van a 
2019. évi felülvizsgálat. Az adatok egyelőre nem nyilvánosak, nem jelennek meg 
az budapest.hu térinformatikai alkalmazásában, az erre vonatkozó városvezetői 
döntés hiányzik.► ►►
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STRATÉGIAI GAZDASÁGI TEREK INTEGRÁLT FEJLESZTÉSE

PROJEKT EREDETI PROJEKTADATOK (2015) VÁLTOZÁSOK ÉRTÉKELÉSE

2.4. Kelenföld 
intermodális 
központ 
kialakítása 
(Őrmező)

Becsült költség 6 milliárd Ft (ebből 5,1 milliárd
Ft IKOP támogatás)

Finanszírozás IKOP; fővárosi költségvetés
Ütemezés 2016-2020

Felelős Városfejlesztésért felelős Fp-h,
BKK, Budapest Közút Zrt. 
(Magyar Állam / MÁV / NIF) 

Rövid tartalom Őrmezőn új fedett autóbusz 
terminál létesítése, ami az 
épületkomplexum elhagyása 
nélkül teszi lehetővé az 
átszállást a 4-es metró, 
valamint a fővárosi közösségi 
közlekedés és a helyközi 
autóbuszok járatai között

Megjegyzés intermodális csomópont
/mellékközpont fejlesztéseinek 
folytatása

1844/2015. (XI.24.) Korm. 
határozat

Fővárosi projektelemek: P+R parkolók iépítése és a az M1-M7 autópálya 
bevezetés módosított csomópontjának kialakítása - mindkét projekt szakaszolt, 
tehát a KÖZOP mellett az IKOP-ból is kapitt támogatást. A támogatási intenzitás 
100% volt, az összes támogatás értéke közel 15 milliárd Ft, melyből az IKOP 3,32 
milliárd Ft

P+R parkolók:

Az M4 metróvonal építéséhez kapcsolódóan 2015-ben az Etele téren, a Volán 
pályaudvar mögött 200 férőhelyes P+R parkolót adott át a DBR Metró 
Projektigazgatóság. A 2014-ben ideiglenesen létrehozott 245 férőhelyes 
Gyergyótölgyes utca melletti parkoló 2015 végére kapott végleges kialakítást. 
2015 novemberében adták át Őrmezőn a 485 férőhelyes P+R parkolót.

2017-ben a Péterhegyi úton, 8 vasúti vágány helyén újabb 500 férőhelyes P+R 
épült.► ►►
Összességében közel 1500 férőhellyel a Budapest legnagyobb P+R kapacitása jött 
létre, ami az agglomeráció Nyugati szektorának közösségi közlekedési 
kapcsolatát biztosítja az M4 metróvonallal.► ►►
Az eredetileg tervezett fedett buszterminál helyett egy fedetlen végállomás 
került kialakításra a BKK járatai számára.► ►►
A Budaörsi úti kétszintes csomópont megépítése 2015 decemberében fejeződött 
be.► ►►
Kapcsolódó fejlesztések: folyamatban

A projekt a Dél-Buda Városközpont Fejlesztés néven fut, együttműködő 
partnerek: Budapest Főváros Önkormányzata, XI. kerület Önkormányzata, BKK, 
MÁV, Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja és magánbefektetők 
(Futureal)

■ A Futureal One nevű irodaház I. üteme és a Kelenföld Plaza a tervek szerint 
2020-ban kerül átadásra.

STÁTUSZ► ►►
TÍPUS 

o
AKCIÓTERÜLET
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■ A kelenföldi állomás (műemléki védettség alatt álló) épülete ügyében nem 
történt előrelépés, a MÁV-nak nincs szüksége az épületre, az intermodális 
kiszolgáló funkciók az aluljáróban biztosítottak; A legutóbbi bejelentés (2019) 
szerint az épület a Közlekedési Múzeum kiállítóhelyeként fog működni a 
jövőben.

»>

2.5. Ferihegyi 
repülőtérre 
vezető út
rekonstrukciója 
(meglévő 
útvonalon - Határ 
út és Liszt Ferenc 
Nemzetközi 
Repülőtér I.
között)

Becsült költség 1. ütem: 9 milliárd Ft

2. ütem: 18 milliárd Ft

Finanszírozás fővárosi költségvetés, központi 
költségvetés

Ütemezés 1. ütem: 2018-ig:

2. ütem: 2023-ig

Felelős Városfejlesztésért felelős Fp-h,
BKK, Budapest Közút Zrt.

Rövid tartalom Ferihegyi repülőtérre vezető 
gyorsforgalmi út korszerűsítése 
a Gyömrői út közös 
rendezésével, csomópontok 
átépítésével, sűrű lehajtási 
lehetőségekkel, fizikai 
elválasztás megszüntetésével

1. ütemben a gyorsforgalmi út 
és Gyömrői út szervizpálya 
összenyitása

Megjegyzés 2014-ben elkészült Az 1. ütem
engedélyezési és kiviteli 
terveinek készítésére 
városvezetői döntés alapján a 
közbeszerzési eljárás 
előkészítése folyamatban

BKK tanulmánytervet készíttetett 2016-ban a fejlesztésre.
Kormány 1194/2018. (IV. 4.) Korm. határozata "a Budapest Liszt Ferenc 
Nemzetközi Repülőtérre vezető gyorsforgalmi út fejlesztésével kapcsolatos 
intézkedésekről", mely szerint a projekt
■ állami fejlesztésként a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Zrt. 

beruházásában, a Fővárosi Önkormányzat bevonásával valósul meg;

■ a beruházást több ütemben kell megvalósítani. Az első szakaszban az I. ütem 
kivitelezése, valamint a II. és III. ütem tervezése és az azokhoz szükséges 
forrásbiztosítás történjen meg. A második szakaszban a II. és III. ütem 
kivitelezéséhez szükséges támogatás mértékéről a munkálatokat elvégző 
kivitelező kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatását 
követően, a kivitelezés során felmerülő teljes költség ismeretében 
kezdeményezzen döntést

■ az első szakaszban rögzített feladatokra összesen bruttó 20,3 milliárd Ft forrást 
kell elkülöníteni a 2018-2021 közötti évek költségvetéseiben (2018: 3,1 milliárd 
Ft; 2019: 8,2 milliárd Ft; 2020: 4,5 milliárd Ft, 2021: 4,5 milliárd Ft)

■ a gyorsforgalmi út fejlesztéséről szóló projektet fel kell venni a 2022-ig szóló 
útfejlesztési projektek listájára

A projekt tervezése 2020-2021-ben fog befejeződni.

STÁTUSZ► »
TÍPUS

®
AKCIÓTERÜLET

o

2.6. Dunai gazdasági 
program: kikötő 
fejlesztés és a 
Duna-part

Becsült költség 5 milliárd Ft 

Finanszírozás fővárosi költségvetés,

A személyhajózáshoz kapcsolódó kikötői infrastruktúra fejlesztése a RAK-PARK 
projekttel párhuzamosan valósulhat meg. A RAK-PARK projekt előkészítése 
megtörtént engedélyezési tervek szintjéig.

► »

STÁTUSZ► »
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gazdasági 
hasznosítása

Európai Területi Együttműködés programjai 
további forráskijelölés 
folyamatban

Ütemezés előkészítés: 2016-től,
ütemezett megvalósítás

Felelős Városfejlesztésért felelős Fp-h,
Budapest Közút Zrt., 
Pénzügyekért felelős Fp-h

Rövid tartalom köztulajdonú kikötői 
infrastruktúra 
megvalósíthatósági tanulmány 
és fejlesztések; turisztikai és 
kulturális funkciók bővítése;

DILK előkészítő tanulmányok; 
szolgáltatásfejlesztés (klaszter 
program kezdeményezése)

Megjegyzés Budapest Duna menti
területeinek fejlesztési és 
hasznosítási programjának első 
üteme elkészült.

A FINA Vizs VB-beruházásaihoz kapcsolódva készült el a Dráva utca és Margit híd 
közötti sétány megújítása, melyhez kapcsolódóan a kikötők ellátására víz-, 
elektromos- és távközlési alépítmény hálózat is kiépült. Szintén az esemény 
kapcsán a meglévő kikötők fejlesztése és újak kialakítása (Margitsziget 
Centenárium, Margitsziget Szállodáknál, valamint a jászai Mari téren► ►►
A DILK fejlesztésére sem a köz-, sem a magánszféra részéről nem történtek 
lépések, a projekt helyszínén a hatályos TSZT nem ad lehetőséget a fejlesztésre.

TÍPUS 

o
AKCIÓTERÜLET

oe

gazdaságfejlesztési szoft programok
PROJEKT EREDETI PROJEKTADATOK (2015) VÁLTOZÁSOK ÉRTÉKELÉSE

2.7. KKV fejlesztési és
Innovációs 
program

Becsült költség 2 milliárd Ft

Finanszírozás VEKOP; központi költségvetés 
Európai Területi 
Együttműködés programjai

Ütemezés folyamatos

Felelős Pénzügyekért felelős Fp-h,
Budapesti Vállalkozásfejlesztési 
Közalapítvány

Rövid tartalom vállalkozásfejlesztési 
szolgáltatásnyújtás a KKV-k 
számára (finanszírozási

A tevékenységek folyamatosak, a megvalósító a Budapesti Vállalkozásfejlesztési 
Közalapítvány (BVK)
Mikrohitelezés:

Budapest Mikrohitel Program 2016 óta folyamatos, szolgáltatások kapcsolódnak 
a hitelnyújtáshoz (mentorálás), a BVK európai akkreditációjának megszerzése 
mikrofinanszírozásban folyamatban van;

A XII. és VIII. kerületekkel közösen kerületi kamattámogatási projektek indultak, 
előrehaladott együttműködés a XXII. és XXI. kerületekkel; külön startup 
mikrohitel program indítása (budapestmikrohitel.hu)
Üzleti innovációs szolgáltatások:

STÁTUSZ► ►►
TÍPUS 

o
AKCIÓTERÜLET
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termékek, képzés, tanácsadás, 
beszállítói hálózatok, külpiaci 
megjelenés támogatása, 
mentorálás; inkubáció és 
klaszterek kialakításának 
támogatása,

Megjegyzés Budapest gazdaságélénkítési és
munkahely-teremtési 
stratégiája alapján 
beazonosított projekt

BVK szervezeti keretein belül 
megvalósuló projekt

Tanfolyamok, vállalkozói estek, tudás-átadás a weblapon (startup interjúk); 
startup versenyek, események és delegációk szervezése (Startup Budapest 
program, Be smart versenyek)

A BVK 2017. márciusában az üzleti innováció, illetve a startupok területén végzett 
tevékenységéért, programjaiért elnyerte az EU Business Innovation Centre 
címet, az Unió e területen elérhető legmagasabb szintű minősítését.

2.8. Vállalkozói 
Információs 
Központ

Becsült költség 50 millió Ft (alap informatikai 
és tartalomfejlesztések);

Finanszírozás fővárosi költségvetés; VEKOP; 
Európai Területi 
Együttműködés programjai; 
BVK működési keretei

Ütemezés 2016-tól

Felelős Pénzügyekért felelős Fp-h,
Budapesti Vállalkozásfejlesztési 
Közalapítvány

Rövid tartalom vállalkozók számára fontos 
információk on-line 
szolgáltatáson keresztül, több 
nyelven

Megjegyzés Budapest gazdaságélénkítési és
munkahely-teremtési 
stratégiája alapján 
beazonosított projekt, BVK 
szervezeti keretein belül 
megvalósuló projekt

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (BVK) tevékenységének 
elsődleges fókusza a cégek üzleti innovációjának támogatás, illetve az ezzel 
összefüggő tudás-központ funkciók növelése volt. A vállalkozói szektor számára 
fontos aktuális információk a BVK oldalán nem jelennek meg, ezt a Budapesti 
Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK), illetve az államigazgatáshoz kapcsolódó 
intézményi portálok biztosítják.

STÁTUSZ

TÍPUS 

o
AKCIÓTERÜLET

2.9. Budapesti
Gazdaság
fejlesztési 
Tudásközpont

Becsült költség 10 millió Ft (alap informatikai 
és tartalomfejlesztések; 
működtetés BVK szervezeti 
költségein belül)

A tevékenységek folyamatosak, a megvalósító a Budapesti Vállalkozásfejlesztési 
Közalapítvány (BVK).
A BVK

STÁTUSZ ► ►►
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Finanszírozás BVK működési keretei között;
Ütemezés 2016-tól

Felelős Pénzügyekért felelős Fp-h,
Budapesti Vállalkozásfejlesztési 
Közalapítvány

Rövid tartalom információ és tudásmegosztás, 
Vállalkozásfejlesztési Hálózat 
működtetése

Megjegyzés Budapest gazdaságélénkítési és
munkahely-teremtési 
stratégiája alapján 
beazonosított projekt, BVK 
szervezeti keretein belül 
megvalósuló projekt

■ részt vesz szakpolitikai ajánlások kidolgozásában és szakmai anyagok, 
publikációk előállításában; szakmai eseményeken a főváros gazdaságára 
vonatkozó előadásokat tart;

■ honlapján és kiadványaiban betartja a jó gyakorlatokat, segíti a 
tapasztalatmegosztást és tudásátadást - az ehhez kapcsolódó 
médiamegjelenésekkel segíti a szemléletformálást

■ széles körű kapcsolatrendszert épített ki az elmúlt 5 évben az országos és 
nemzetközi ágazati és szakértői körökkel, fővárosi egyetemekkel, 
testvérvárosokkal;

■ részt vesz több nemzetközi projektben, mint partner;

■ on-line oktatási tartalom fejlesztése (angol nyelvű is); egyetemi programokban 
való részvétel

TÍPUS 

o 
AKCIÓTERÜLET

2.10. Városmarketing Becsült költség 300 millió Ft /év

Finanszírozás fővárosi költségvetés
Ütemezés folyamatos

Felelős Humán ügyekért felelős Fp-h,
Budapesti Városarculati 
Nonprofit Kft.

Rövid tartalom városmárka kialakítása; 
városmarketing stratégia és 
akcióterv kidolgozása és 
végrehajtása; (benne üzleti 
portál, kiadványok; 
szakmai/befektetői vásárokon 
való megjelenés)

Városmarketing feladatok részben megvalósultak: 2017-től a főváros - 
együttműködve más kiállító partnerekkel -részt vesz Európa két legnagyobb 
ingatlanfejlesztési kiállításán (MIPIM és ExpoReal), a koordinációs feladatokat a 
főváros részéről a Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. látja el.► ►►
Budapesttel kapcsolatban a főváros és cégei (BVK, BVA, BFTK) több szakmai jellegű 
kiadványt készített el, melyek különböző eseményeken és fórumokon kerülnek 
kihelyezés-re.► ►►
A fővárosnak továbbra sincs tudatos márkaépítési tevékenysége, hiányoznak az 
ehhez szükséges kutatások, feladatkörök nincsenek kijelölve.
»>

STÁTUSZ

TÍPUS 

o
AKCIÓTERÜLET

2.11. Turisztikai 
menedzsment 
tevékenységi kör 
megerősítése

Becsült költség 500 millió Ft /év

Finanszírozás fővárosi költségvetés, 
magánszektor, kerületi 
költségvetési források

Ütemezés folyamatos

Felelős Humán ügyekért felelős Fp-h,
Budapesti Fesztivál- és

Budapest turizmusfejlesztési szakági stratégiája eddig nem készült el, a főváros 
turisztikai feladatkörének finanszírozásában nem volt előrelépés, továbbra is a 
költségvetés a fő forrás.

A Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ tevékenységei - többek között - 
kiterjednek a következőkre:

STÁTUSZ
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Turisztikai Központ Nonprofit ■ Budapest Guide - hivatalos városkalauz és külön MICE (konferencia) TÍPUS
Kft. kiadványok, o

Rövid tartalom az eddig megkezdett ■ Budapest Card rendszer fejlesztése (s az ehhez tartozó
tevékenységek kiszélesítése, a www.budapestcards.com oldal működtetése) AKCIÓTERÜLET
turisztikai szervezet
működésének új, fenntartható ■ Budapestinfo Point hálózat fenntartása és fejlesztése

gazdasági alapokra helyezése ■ szakmai rendezvényeken való részvétel, a főváros képviselete
széleskörű ágazati, szakmai és ■ Fővárosi Turisztikai Kerekasztal működésének koordinálása
területi partnerségi

■ www.budapetinfo.hu - turisztikai és kulturális oldal fejlesztése, karbantartása
kapcsolatok kiépítésével;
turisztikai stratégia ■ Visit Budapest - angol nyelvű facebook oldal működtetése

megalkotása
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3. INTELLIGENS VAROSMUKODÉS
/ TEMATIKUS CÉL

A városüzemeltetés alrendszereinek modernizálása, az infrastruktúrák és szolgáltatások fejlesztése ezzel a 
lakossági elégedettség és biztonságos ellátás feltételeinek javítása, valamint az ellátás területi 
egyenlő'tlenségeinek csökkentése. A beavatkozásokkal egyes városrészek - különösen barnamező's területek - 
átalakulásának támogatása, a gazdasági szereplő'k működését, versenyképességét javító városi szolgáltatások 
biztosítása. Alacsonyabb széndioxid kibocsátás és összességében Budapest környezeti állapotának javítása a 
városüzemeltetés alrendszereiben megvalósuló fejlesztésekkel. A cél magában foglalja a hatékonyság növelését 
is, mely az innovatív szemléletet, a korszerű technológiák alkalmazását és az együttműködésekből adódó 
lehető'ségek jobb kihasználását is jelenti.

A CÉL TELJESÜLÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE:

A hatásindikátorok között két fontos mérő'számot kell kiemelni. Az egyik a légszennyezettségre vonatkozó NO2 
és szállópor (PM10) koncentráció, amiben 2015 óta nem mutatható ki javuló vagy romló tendencia. A másik a 
CO2 kibocsátás, ahol a SEAP-pal (Fenntartható Energia Akcióterv) összehangoltan a Klímastratégia irányoz elő' 
mintegy 6%-os csökkentést 2015 és 2020 között. Az eddig elkészült monitoring vizsgálatok 2016-ban és 2017- 
ben a kibocsátás - célokkal ellenkező' irányú - növekedését mutatta ki.

A fő'város a közszolgáltatások területén valósította meg a legjelentő'sebb beruházási volument, az új fejlesztések 
mellett a karbantartás, korszerűsítés is jelentő's forrást igényelt, de a fenti indikátorok jól jelzik, hogy további 
lényeges beavatkozásokra, változásokra van szükség ezen a területen. Mind a levegő' állapotának javításához, 
mind a dekarbonizációs célok eléréséhez a fő'város a közlekedés további korszerűsítésével és a forgalom 
szabályozásával, valamint a távhő'rendszer- és épületenergetikai fejlesztéseken keresztül tud leginkább 
hozzájárulni.

A projektek jelentő's forrásigénye miatt az ITS céljaihoz rendelt indikatív listából itt valósult meg a legkevesebb 
projekt arányaiban, a cél jelentő'sen túltervezett volt. Ennek oka első'sorban, hogy a 2014-2020-as operatív 
programok tervezésével párhuzamosan készült az ITS, a finanszírozás lehető'ségét a projektek ITS-ben való 
szerepeltetésével is biztosítani szerette volna a városvezetés (alátámasztottság, illeszkedés), továbbá a 
prioritások meghatározásához nem álltak rendelkezésre részletes vizsgálatok. A kevés megvalósult vagy 

folyamatban lévő' projekt ellenére több nagyléptékű projekt elő'készítettsége is elindult az ITS idő'szakában, ezek 
megvalósítása forrás rendelkezésre állás esetén 2021 után el tud indulni.

2015 óta több ágazati (Budapesti Mobilitási Terv - 2019), vagy tématerületeken átívelő' (Klímastratégia - 2018; 
Budapest Környezeti Programja 2017-2021 - 2017) stratégia is készült, ami tovább specifikálja az ITS-ben 
lefektetett célokat, szükséges intézkedéseket.

3. a) Klíma- és környezetvédelmi program
» A FŐTÁV Zrt. 2015-ben kidolgozta középtávú fejlesztési stratégiáját, az ITS-ben szereplő' projektek a 

megvalósítás során más tagolást kaptak. Az egységes budapesti hő'gyűrű kialakításának jelenleg folyó 
beruházása 40 milliárd Ft összköltséggel uniós és saját forrás, valamint hitelfelvétel mellett 2018 és 2023 
között valósul meg: a 8 hő'körzet összekapcsolásának része a belvárosi szakasz kiépítése, mely 
kapcsolódik a FŐTÁV Kéménymentes Belváros programjához, másrészt a Kispest-Angyalföld stratégiai 
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vezeték, ami a belváros és átmeneti zóna határán biztosítja az új, nagy volumenű ingatlanfejlesztések 
számára a szolgáltatást. 2015 óta a FŐTÁV 173,71 MW-nyi piacbő'vítést tudott az új fogyasztókkal elérni. 
Az egységes hő'gyűrű kiépítésével évi 150-170 ezer tonnával csökken a CO2 kibocsátás. A hő'gyűrű olyan 
kapacitásokkal rendelkezik, ami további új ingatlanok - jellemző'en kereskedelmi ingatlanok 
(irodaházak, szállodák) és középületek - számára biztosítja a távhűtés és távfűtés szolgáltatást. Sajnos 

lakóingatlanok esetében csak az újépítésű házak rendszerhez csatlakozása jellemző, a Kéménymentes 
Belváros megvalósításához az átlagosan 100 éves, historikus épületállomány csatlakoztatása továbbra 

is nagy kihívást jelent. Tovább folytatódik a hőközpontok korszerűsítése és a távfelügyeleti rendszer 
kiépítése és két telephelyen biomassza fűtőmű kialakítására is sikerrel pályázott a cég. A hőforrás 
oldalon azonban - a megkötött támogatási szerződés felbontásával - nem valósult meg a főváros 

nagyságrendben második legnagyobb beruházása (első' az M3 metróvonal felújítása) a HUHA 2 projekt, 
mely hulladékból és szennyvíziszapból állított volna elő' energiát. A projekt előkészített., a 
megvalósíthatósági tanulmány 70 milliárd Ft-os költséggel számolt.

» A szennyvíz kezelése során keletkező' biogáz, illetve a meglévő' hulladéklerakók depóniagázának további 
hasznosítása csak kis mértékben tudott megvalósulni: az FKF 2015-ben bő'vítette CNG-meghajtású 
célgépeinek állományát, ugyanakkor a pusztazámori hulladéklerakóban a depóniagáz hasznosítására 
vonatkozóan csak előkészítő lépések történtek.

» 2015 után is folytatódtak a hulladék-közszolgáltatáshoz kapcsolódó fejlesztések, első'sorban uniós
forrásból. A házhoz menő' rendszerben szelektíven gyűjtött hulladékok mennyisége folyamatosan 
növekszik, ugyanakkor ez az arány (2015-ben 11,2%) még alacsony más európai nagyvárosokhoz kepést. 
A hulladékgazdálkodási szektort érintő' országos változások és a munkaerő'hiány komoly problémát 
jelent az FKF működésében, gazdálkodásában. Tehát mind a gazdálkodást támogató hatékonyságnövelő' 
intézkedések, mind a hulladékgazdálkodásban kitűzött célok (gyűjtési és hasznosítási arányok növelése) 
indokolja, hogy téma a megújított ITS-ben is kiemelt szerepet kapjon.

» Továbbra is jelentő's rekonstrukciós igény jelentkezik a hálózati eredetű ivóvíz minő'ségi kockázatainak 
csökkentésére, részben a klímaváltozásra való felkészülés miatt (az alacsony vízállások kútkapacitási 
problémái), a lecsökkent fogyasztás és az eredeti hálózat szerkezete miatt tapasztalható megnövekedett 
tartózkodási idő és egyes vezetékszakaszok egészségügyi kockázatai (ólom, azbeszt) miatt. A hálózat 
ütemezett felújítása mellett egy közel 28 milliárd Ft-os támogatás aláírására került sor a KEHOP-ból 
ivóvíz ellátó hálózat fejlesztésére 2017-ben,a projektet Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft- 
nek kell megvalósítania. 2019 augusztusában azonban megjelent egy indoklás nélküli hirdetmény, mely 
szerint a keretösszeget a felére csökkentik.

» A keletkező' szennyvíz teljes körű megtisztításához a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése 
(BKISZ) projekt folytatódott KEHOP forrásból (szakaszolt projekt), illetve a nagyobb projektek közül a 
FINA Vizes VB-hez is kapcsolódva 2017-ben megvalósult a Margitsziget szenny- és csapadékvíz 
elvezetését támogató projekt. Ezen kívül folyamatos fejlesztések zajlanak (vezetékrekonstrukció, 

szivattyútelepek és automata átemelő telepek rekonstrukciója, távfelügyeleti rendszer fejlesztése, 
szennyvíz tisztítótelepek rekonstrukciója).

» 2015. január 1-jén hatályba lépett a folyók mértékadó árvízszintjéről szóló 74/2014. (XII. 23.) BM
rendelet, melynek leglényegesebb rendelkezése, hogy a mértékadó árvízszintet új magassági 
értékekben állapította meg. Elkészült az árvízvédelmi művek állapotfelmérése, az árvízvédelmi 
rekonstrukciós munkák azonban csak kisebb léptékben tudtak előrehaladni. A KEHOP forrást biztosított 
a Csillaghegyi-öblözet 4 projektelemből álló árvízvédelmi fejlesztésére, a Közgyűlés 2019-ben a 
támogatási szerződés felbontásáról döntött és a projektre eredetileg kapott 10 milliárd Ft 
átcsoportosítására tett javaslatot. Így a Csillaghegyi-öblözet védelme saját forrásból és a 
Belügyminisztérium támogatásával tud megvalósulni a Római-parti szakasz kivételével (mobilgát 

építése kikerült a tervek közül), míg a KEHOP a tervek szerint az Pest-észak és Buda-közép fő'védvonalak 
árvízvédelmi fejlesztését támogatja, de errő'l még nincs minisztériumi jóváhagyás.

» Folyamatos a közvilágítási rendszer saját forrásból történő' korszerűsítése 7000 lámpatest cseréjével, 
(EIB hitelkeret terhére, mivel a 2014-2020-as uniós ciklusban operatív programokon keresztül nem 
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kapott támogatást a közvilágítás korszerűsítése). 2020-2022 között kb. 80 ezer lámpatest amortizációja 
prognosztizálható, ebből 50-70 ezer lehet a LED-re cserélt lámpatestek száma. A mai árakkal és 
potenciális megtakarításokkal számolva ez mintegy 7-9 milliárd Ft összértékű beruházási igényt jelent, 
mely 10-12 éven belül térül meg. További fejlesztési irányt jelenthet a távfelügyeleti rendszer fejlesztése 
és a rekonstrukciókhoz kapcsolódva a lámpaoszlopokon kialakított smart fejlesztések.

» A közműszolgáltató cégek telephelyeik, létesítményeik épületenergetikai fejlesztésére a KEHOP-ból 
több pályázatot is nyertek, részt vettek több H2020-as pályázatban, egyetemekkel, kutatóintézetekkel 
közös kuatás-fejlesztési, innovációs projektekben vesznek részt, a smart city technológiai alkalmazási 
területei is egyre bő'vülnek. Ezek azok a területek, amik a - döntő'en rekonstrukciós jellegű fejlesztési 
igények mellett - a következő' uniós ciklusban még nagyobb szerepet kaphatnak.

3.b)  Intelligens, kooperatív közlekedés programja
» Az ITS-en belül ennek az alcélnak volt a legnagyobb a forrásigénye, ugyanakkor jól látható, hogy a 

megvalósulás hatásfoka alacsony, mely egyértelműen a forráshiánnyal magyarázható. A nagyobb 
léptékű projektek közül az M3 metróvonal felújítása uralja az ITS idő'szakát, a tervezetthez képest 
jelentő's költségnövekménnyel. A projekt eredeti tartalma is változott, negatívum, hogy új járművek 
helyett a régiek klímaberendezést mellő'ző' felújítására került sor, ami azonban az ügyfélelégedettség 
szempontjainak nem felel meg. Pozitívum, hogy az akadálymentesítési beavatkozások most már 2 
megálló kivételével az egész vonalat érintik. A metrófelújítás mellett az 1-es villamos meghosszabbítása 
emelhető' ki, a P+R rendszer fejlesztése, az Etele-Őrmező' csomópont átépítésének befejezése és a 
tervekkel közel azonos nagyságrendben a fő'városi kerékpáros infrastruktúra-hálózat és szolgáltatások 
(BUBI) fejlesztése is folyamatban van. Folytatódott a járműpark cseréje is, új villamosok, trolibuszok és 
- részben elektromos meghajtású - autóbuszok álltak forgalomba, de ezen a területen jelentő's a további 
forrásigény. Tovább bő'vültek a szolgáltatások (jegykiadó automaták telepítése, FUTÁR utastájékoztatási 
szolgáltatásainak további fejlesztése), ugyanakkor az egyik legnagyobb projektnek számító elektronikus 
jegyrendszer nem tudott hosszú évek alatt megvalósulni és továbbra is bizonytalan a kimenetele 
(központi NMFR és NEJP rendszerhez csatlakozás). A személyforgalmi behajtási díj előkészítésére 
készültek tanulmányok, a kormány által hozott törvény értelmében erre jelenleg azonban nincs 
lehető'ség. Több nagyobb projekt műszaki előkészítése van folyamatban (M1 kisföldalatti, Fogaskerekű, 
Aquincumi híd stb.), legnagyobb az előkészítettség foka a Lánchíd - Váralagút felújításának, aminek 
kivitelezése valószínűleg a közeljövő'ben el is tud indulni.

» A mobilitás területén 2019 májusában fogadta el a Közgyűlés a Budapesti Mobilitási Tervet (BMT), mely 
egy hosszú évekre visszanyúló tervezési folyamat lezárása (rendszerterv, Balázs Mór Terv, majd a 
fenntartható mobilitási tervezési módszertan alkalmazásával a BMT). Az ITS megújítását a BMT 
eredményeinek figyelembe vételével kell elvégezni, mind az életminőség, mind a klímavédelmi 
szempontok miatt a terület további kiemelt kezelése javasolt.

3.c)  Közigazgatási infrastruktúra és működés megújítása
» A fenti jelentő's forrásigény, illetve az a tény, hogy fejlett régióként a fő'város számára elérhető' források 

volumene és támogatási területe is tovább szűkül, egyaránt indokolják, hogy létrehozzon egy 
visszaforgatható városfejlesztési pénzügyi alapot, melyből a bevételt hozó - de piaci elvárt 
megtérülésnél kedvezőtlenebb -, a városfejlesztési célokhoz illeszkedő' beruházásokat tud finanszírozni. 
Az alap kialakítására vonatkozó előkészítő' munkák 2018-ban megkezdő'dtek és 2019-re is áthúzódtak, 
az alap kialakítása reálisan 2020-2021-ben tudna a további vizsgálatok (befektetési stratégia) és 
szükséges egyeztetések lefolytatása után elindulni.

» Az ITS egyik kulcsprojektjeként szerepelt a Városháza hosszú évek óta húzódó komplex megújítása, 
melyre vonatkozóan egy megvalósíthatósági tanulmány készült 2016-ban. A terv a Városháza park 
területét is integrálja. A megvalósítás nem kezdő'dött el, az épületben fő'leg gépészeti felújítási 
munkálatokra került sor az elmúlt években. A Fő'városi Önkormányzatokhoz tartozó intézmények 
épületenergetikai korszerűsítéséhez a KEHOP-ból 5 milliárd Ft támogatásról született döntés, ebbő'l 2,4 
milliárd Ft (1,2 milliárd Ft önrésszel) a Városháza épületenergetikai felújítását szolgálta volna. Az 
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előkészítő vizsgálatok azonban kimutatták, hogy a pályázati kiírás elvárt indikátorait a beruházás a 
műemléki kötöttségek miatt nem tudja teljesíteni, így a forrás átcsoportosítására került sor.

KÜLSŐ TRENDEK, FEJLESZTÉSPOLITIKA

» A klímaváltozás erősödő hatásai, az innováció és általában a negyedik ipari forradalomként emlegetett 
technológiai változások a hazai és uniós fejlesztéspolitikára is abba az irányba hatnak, hogy az innováció 
és a klímaváltozás hatásaival összefüggő fejlesztések kiemelt támogatást kapnak a következő 
évtizedben. A technológiai változások nagyon nagy hatással vannak a városi közszolgáltatások 
működésére, üzemeltetésére, nem csak a gazdálkodás hatékonyságának, biztonságának, de az ügyfelek 
elégedettségének növelése szempontjából is. Változnak a városlakók fogyasztási szokásai is, amire fel 
kell készülni: ilyen pl. a citylogisztika átalakulása az e-kereskedelemben prognosztizálható növekedés 
miatt. További fontos trend, hogy a hagyományos ágazati működés helyett sokkal nagyobb szerepe van 
a kooperációnak, a digitalizáció az összes területet átmetszi. Az új üzleti modellek (pl. közösségi 
gazdaság), és a felforgató technológiák várható megjelenése a napi életben (pl. önvezető' autók) olyan 
kihívásokat jelentenek, amik a városi szolgáltatások és infrastruktúrák átalakítását, fejlesztését - az 
előrelátás miatt - már rövid távon is befolyásolni fogja.

ÉRDEKELT CSOPORTOK SZEREPVÁLLALÁSA

» Az elővárosi vasúti fejlesztések, a HÉV hálózat rekonstrukciója, a fejpályaudvarokhoz kapcsolódó 
fejlesztések továbbra is kormányzati hatáskörben maradnak, ezekből viszonylag kevés valósult meg az 
ITS idő'szaka alatt: elő'városi vonalak fejlesztése, fejpályaudvarokhoz és HÉV korszerűsítéshez 
kapcsolódóan csak előkészítési munkák. A kormányzati -fővárosi közös projektek közül a repülőtérre 
vezető gyorsforgalmi út tervezése jelenleg is folyamatban van. Az ITS kimondta, hogy a fővárosi és 
agglomerációs közösségi közlekedés stabil finanszírozási rendszerének kidolgozása a kormány és a 
főváros közös feladata, de ez nem történt meg, a finanszírozás továbbra is kiszámíthatatlan, ad-hoc 
döntések függvénye. Ezt a működés támogatása mellett ki kell terjeszteni a nagyobb léptékű 
fejlesztések/rekonstrukciók finanszírozásáról való megállapodással, amihez a FKT biztosítja a szervezeti 
kereteket.

» A szakmai civil szervezetek megszólítása a stratégiai tervezési folyamatokban megtörtént, fontos 
szerepük van továbbra is a szemléletformálásban, a nagyobb közösségek megszólításában, az 
információk átadásában. A magánszektor szerepe erő'södött az outsourcing és az innováció területén, a 
közszolgáltatások fontos piacát jelentik a KKV-k által fejlesztett innovatív megoldásoknak, ezzel is 
hozzájárulva a helyi gazdaság erősítéséhez.

JAVASLATOK AZ ITS MEGÚJÍTÁSÁRA VONATKOZÓAN:

Elkészült stratégiai anyagok intézkedéseinek áttekintése, integrálása a megújított ITS-be

Az új és felújítás/korszerűsítési projektek megkülönböztetése

A Budapesti Mobilitási Terv módszertanát követve projektek priorizálása költségkategóriákra 
(alacsony, közepes és magas költségvetésű projektek) és időtáv dimenzióban

Határozottabb célkitűzések felállítása a megfelelő monitoring mutatókkal és monitoring 
menedzsment folyamattal

Mobilitás erős átfedésben van a többi céllal (hozzáférés, megközelíthetőség, gazdaságnál az 
üzleti környezet része), a fővárosnak ezen a területen van a legtöbb feladata, javasolt külön 
célként kezelni, estleg a klímaváltozás cél alá illeszteni.
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3. INTELLIGENS VAROSMUKODES TEMATIKUS CÉL - FŐVÁROSI PROJEKTEK 2015-2022

klíma- és környezetvédelmi program
PROJEKT EREDETI PROJEKTADATOK (2015) VÁLTOZÁSOK ÉRTÉKELÉSE

3.1. HUHA II. Új 
Hulladék
hasznosító és 
Iszapégető Erőmű

Becsült költség 50 milliárd Ft, amely a pontos 
helyszínkijelölés hiánya miatt a 
bekötővezeték költségét nem 
tartalmazza

Finanszírozás KEHOP

Ütemezés 2016-2021

Felelős FKF Nonprofit Zrt.

Rövid tartalom komplex mű kialakítása:
második fővárosi 
hulladéktüzelésű erőmű és az 
iszapégető egy közös 
telephelyen

Megjegyzés 1646/2015. (IX. 10.) és
1199/2015. (III. 31.) Korm. 
határozat - kiemelt KEHOP 
projekt

A projekt teljes körű előkészítése megtörtént, a KEHOP-2.3.0-
16-2017-00001 azonosító számú, „Budapesti szennyvíziszapok hosszú távú 
kezelése, ártalmatlanítása,
hasznosítása" című kiemelt projektre a támogatási szerződés megkötése 
megtörtént, a támogatás mértéke 50 milliárd Ft, a teljes projektköltség: 66,7 
milliárd Ft lett volna.
A Kormány a 1636/2018. (XII. 5.) Korm. határozata alapján a támogatási szerződést 
felbontotta.
Az eredetileg 50 milliárd Ft-os KEHOP támogatás pótlására fővárosi projekt 
támogatása a nem valósult meg.

STÁTUSZ► »
TÍPUS

®
AKCIÓTERÜLET

3.2. A fővárosi
hulladék
hasznosítás 
komplexitásának 
fejlesztése

Becsült költség 6,8 milliárd Ft

Finanszírozás KEHOP

Ütemezés 2016-2018

Felelős FKF Nonprofit Zrt.
Rövid tartalom szakaszolt KEOP projekt a 

szelektív hulladékgyűjtés 
fejlesztésével összefüggő 
beruházásokra

Megjegyzés 1646/2015. (IX. 10.) és
1199/2015. (III. 31.) Korm. 
határozat - kiemelt KEHOP 
projekt

Folyamatban lévő projektek:

■ A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel az 
elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre című projekt a 
KEHOP-3.2.1-15 intézkedésből kapott 7,4 milliárd Ft-os támogatást. A projekt 
keretében az FKF Nonprofit Zrt. a hulladékbegyűjtő célgép flottája 
korszerűsítésére kerül sor. A projekt megvalósítója: NFP Nemzeti Fejlesztési 
Programiroda Nonprofit Kft. Megvalósítás időszaka: 2017-2021

■ A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak 
bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése című 
szakaszolt projekt a KEHOP-3.2.2-15 intézkedés keretéből kapott 10,3 milliárd 
Ft-os támogatást. Megvalósítás időszaka: 2013-2022

A projekt több elemből áll: új Logisztikai és Szolgáltató Központ létesítése a XVIII. 
kerületben (Hulladék átrakóállomás, új lakossági hulladékudvar, egyéb tárolók, 
valamint szociális létesítmények)> X. kerületben új válogatómű kialakítása; A 
regisztrált ürítés az edényekre szerelt chip és a hulladékbegyűjtő gépjárművekre 
szerelt chip-es olvasó, illetve azonosító rendszer (RFID - Radio-frequency 
Identification, Rádiófrekvenciás Azonosítás) installálásával, valamint az ehhez

STÁTUSZ

TÍPUS 

o
AKCIÓTERÜLET

3.3. Hulladék- 
közszolgáltatásho 
z kapcsolódó
telephelyek

Becsült költség 13 milliárd Ft

Finanszírozás (KEHOP), fővárosi költségvetés

Ütemezés 2014-2020
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komplex Felelős FKF Nonprofit Zrt. kapcsolódó központi adatfeldolgozó és ellenőrző rendszerek és folyamatok
fejlesztése Rövid tartalom épületek felújítása, energetikai kiépítésével valósul meg. A projekt fontos része a kapcsolódó ügyfélszolgálati és

korszerűsítése, modernizálása, edényzet kiszolgálási funkciók továbbfejlesztése és a lakossági kommunikáció

illetve telephely racionalizálása
(4-6 nagyobb központi Előkészítés alatt álló projektek:

telephely); Kerületi ■ A meglévő Szemléletformáló és Újrahasználati Központok fejlesztése
Szolgáltatási Csoportok és a (szolgáltatás bővítés és edukációs programok tervezése).
Hulladékgyűjtő udvarok ■ Szennyvíziszap-égetőmű optimális technológiai lehetőségeinek és
fejlesztése elhelyezésének előzetes vizsgálata. (A Kormány a 1636/2018. (XII. 5.) Korm.

Megjegyzés 2015. évben megkezdődik a Határozatában döntött a projekt támogatási szerződésétől történő elállásról.)
legtöbb telephelyet érintő ■ Hulladékhasznosító Mű kisrekonstrukció, mely keretében az üzemben működő
ingatlanstratégia kidolgozása turbina cseréje is megvalósul.

3.4. Dél-budapesti Becsült költség 15 milliárd Ft A FŐTÁV három fontosabb, egymással is összefüggő fejlesztési területe 2015 óta STÁTUSZ
hőkooperációs Finanszírozás (KEHOP) (eredeti projektstruktúra változásával):
rendszer

Ütemezés 2017-2024 folyamatban
létrehozása 1. Budapesti hőgyűrű kialakítása 40 milliárd Ft összköltség, ebből 19 milliárd TÍPUSFelelős FŐTÁV Zrt. Ft EIB hitel a többi saját forrás és uniós támogatás. A beruházás 2018-2023

Rövid tartalom Csepel-Kelenföld-Kispest között valósul meg. o
területek ellátására, új 2 fő vezetékszakasz kiépítése folyik 2015 óta:
fogyasztók bekapcsolására, AKCIÓTERÜLET
földgázfelhasználás a.) V., a VI., a VII. és a VIII. kerületi belvárosi szakasz megépítése
csökkentésére (Kéménymentes Belváros program része) - ez részben a „stratégiai gerincvezeték WWW

Megjegyzés létesítése és energiahatékonysági fejlesztések a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben
(KEHOP-5.3.1-17)” projekt keretében kapott támogatást ( 3,84 milliárd Ft értékben)

3.5. Kispest-Füredi- Becsült költség 14,5 milliárd
Angyalföld Finanszírozás KEHOP b.) Kispest-Angyalföld stratégiai gerincvezeték kiépítése a Városliget és Népliget
stratégiai vezeték

Ütemezés 2016-2021 környezetében lévő új beruházások ellátására
(NOK, Liget
Budapest, Északi Felelős FŐTÁV Zrt.

2. További korszerűsítési projektek a hőközpontokban, hőközponti
Járműjavító) Rövid tartalom állami nagyberuházások ellátó távfelügyeleti rendszer kiépítésének bővítése, keringetőszivattyúk

vezetékei, illetve a három cseréje, fűtőművi visszakeringető szivattyúk cseréje, és új fogyasztók
hidraulikailag független távhővezetékhálózatba kapcsolása
hőkörzet összekötése a beavatkozások finanszírozására a FŐTÁV további 3 KEHOP pályázatból

Megjegyzés kapott támogatást, összesen: 8,13 milliárd Ft értékben - az uniós

3.6. Távfelügyeleti Becsült költség 3-4 milliárd Ft projektek 2020-2021-ben fejeződnek be.

rendszer kiépítése
II. szakasz

Finanszírozás (KEHOP) 3. KEHOP forrásból a FŐTÁV két telephelyén folyik (X. kerület és az Észak-
Ütemezés 2015-2018 budai fűtőmű) biomassza fűtőmű elhelyezése
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Felelős FŐTÁV Zrt.

Rövid tartalom a hőközponti távfelügyelet 
kiépítése az automatizálás 
fejlesztésével, kommunikációs 
és felügyeleti rendszer 
megvalósítása, hogy a távoli 
kezelés hatékonysága és 
biztonsága megfelelő legyen

Megjegyzés eddig 200 db hőközpont
bekapcsolása valósult meg

összes támogatás: 1,5 milliárd Ft 
Teljes költség: 3,2 milliárd Ft 
Megvalósítás időszaka: 2018-2020

3.7. Távhő ellátási
területek 
növelése - pilot 
projekt

Becsült költség 2-5 milliárd Ft

Finanszírozás (KEHOP)

Ütemezés 2018-2020

Felelős FŐTÁV Zrt.

Rövid tartalom elsősorban belvárosi területek 
távhőszolgáltatási rendszerhez 
kapcsolása

Meg’egyzés energiahatékonysági
felújításokhoz kapcsolódóan

3.8. HUHA I. komplex: 
távhő 
mennyiségének 
növelése, 
kazánrekonstrukc 
ió és bővítés

Becsült költség 7,4 milliárd Ft

Finanszírozás KEHOP

Ütemezés 2014-2017

Felelős FKF Nonprofit Zrt.
Rövid tartalom Rákospalotai

Hulladékhasznosítóban a 
meglévő gőzturbina és 
járulékos rendszerek cseréje, 
átalakítása

Megjegyzés 1646/2015. (IX. 10.) és
1199/2015. (III. 31.) Korm. 
határozat - kiemelt projekt

A kormányhatározatot a támogatásról a Kormány 2017-ben visszavonta. STÁTUSZ

»>
TÍPUS

AKCIÓTERÜLET

3.9. CNG/LNG 
gázhasznosító 
rendszer 
kialakítása,

Becsült költség 12 milliárd Ft

Finanszírozás (KEHOP)

Ütemezés 2015-2020

63 db CNG-hajtotta céljárművet állított forgalomba 2015-ben az FKF, ezzel 
csökkentve a cég járműveinek károsanyag kibocsátását.

Előkészítés alatt álló projektek:

STÁTUSZ
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fermentáló 
üzemek 
létesítésével és 
ehhez 
kapcsolódóan 
alternatív üzemű 
célgépek 
beszerzése

Felelős FKF Nonprofit Zrt
Rövid tartalom depóniagázból, vagy biogázból

CNG előállítása, amely 
alkalmas arra, hogy 
töltőállomások létesítésével 
gázüzemű gépjárművekbe 
tankolható legyen

Megjegyzés depóniagáz felhasználásá-nak
további gazdaságos és 
környezetkímélő lehetősé
geinek keresése

Eddig megvalósult:

CNG üzemű hulladékbe-gyűjtő 
célgépek beszerzése

■ A Pusztazámori regionális hulladékkezelőközpontban keletkező depóniagázt 
hasznosító mű bővítése.

TÍPUS 

o 
AKCIÓTERÜLET

3.10. Vízművek 
felújítási 
programja

Becsült költség 13,5 milliárd Ft

Finanszírozás fővárosi költségvetés

Ütemezés 2016-2020

Felelős Fővárosi Vízművek Zrt.
Rövid tartalom felújítási alprogramok és

projektek: kutak; elektromos 
ellátás, alacsony- 
nyomású/gravitációs hálózat; 
vízkezelőművek; betáp és 
elosztóhálózati gépház 
felújítások; medencék, 
víztornyok; csőhálózat; 
bekötővezeték

Megjegyzés

A projekt „Budapest ivóvízellátó hálózatának fejlesztése" cím,en nyert támogatást 
a KEHOP-2.1.5-16 - Felhívás ivóvízellátó hálózatok átalakítására, fejlesztésére című 
intézkedésből-
Támogatás összege: 27.7 milliárd Ft eredetileg, melynek összege a felére csökkent, 
így a keret 13,7 milliárd Ft
A projekt megvalósítója: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
A Fővárosi Vízművek Zrt. ivóvíz-hálózati rendszerét érintő fejlesztések: a hálózat 
hidraulikai és vízminőségi szempontból kedvezőbb átalakítása, módosítása (nagy 
átmérőjű vezetékek racionalizálása, elosztóhálózat racionalizálása) - ólom anyagú 
bekötővezetékek kiváltása - kutak szűrő felületének növelése, a kutak fejlesztése

A fentiek mellett folyamatban lévő ütemezett felújítási program elemei: 
vízmérők cseréje, gépházak felújítása, víztechnológiai létesítmények 
rendszerfüggetlen beruházások, vízműkutak átépítése és felújítása.

Az azbesztcement víznyomócsövek kiváltására a KEHOP program nem terjedt ki.

STÁTUSZ

TÍPUS 

o
AKCIÓTERÜLET

3.11. Azbesztcement 
víznyomócsövek 
kiváltása

Becsült költség 27,7 milliárd

Finanszírozás KEHOP

Ütemezés 2016-2020

Felelős Fővárosi Vízművek Zrt.
Rövid tartalom ivóvízellátó hálózat 

rekonstrukciójának kiemelt 
projektje
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Megjegyzés 1199/2015 (III. 31.) Korm.
határozat

1646/2015 (IX. 10.) Korm hat.

3.12. A BKSZTT
energiahatékonys 
ágának javítása, 
energiatermelésé 
nek növelése

Becsült költség 16,2 milliárd Ft

Finanszírozás (KEHOP)

Ütemezés 2014-2020 (éves ütemezéssel)

Felelős Fővárosi Vízművek Zrt.
Rövid tartalom a BKSZTT energia

hatékonyságának javítása a 
meglévő technológiák további 
finomhangolásával; külső 
hulladék befogadása az 
energiatermelés fokozására; 
megújuló energiaforrások 
alkalmazása; csapadék vizek 
befogadása

Megjegyzés

Nem valósult meg STÁTUSZ

»>
TÍPUS

AKCIÓTERÜLET

3.13. Fővárosi
Vízgazdálkodási
Koncepció

Becsült költség 1,5 milliárd Ft

Finanszírozás fővárosi költségvetés,

Ütemezés 2015-2016

Felelős Városfejlesztésért felelős Fp-h
/ FCSM

Rövid tartalom árvízvédelmi művek
állapotfelmérése; 

kisvízfolyások felmérése, 
fejlesztése; lefolyás 
szabályozás (csapadékvíz 
elvezetés); valamint talajvíz 
viszonyok változása

Megjegyzés

megváltozott cím:
Budapest vízgazdálkodási helyzete állapotfelmérő vizsgálatok javaslattétel a 
hiányosságok megszüntetésére
2018-ban elkészült a „Hosszúréti-patak által okozott vízkárok értékelése, valamint 
kockázatcsökkentési terv előkészítése" c. tanulmány

A felmérések teljeskörűen, a javaslattételi munkarészek nagyrészt elkészültek, a 
megvalósítás ütemezetten folyamatban.

STÁTUSZ

TÍPUS 

o
AKCIÓTERÜLET

3.14. Fővárosi 
önkormányzati 
árvízvédelmi 
művek

Becsült költség 60 milliárd Ft

Finanszírozás (KEHOP)

Ütemezés 2014-2020

Komp utcai árvízvédelmi falszivárgási és statikai állapota helyreállítása, 
védképesség megőrzése és fenntartása (186 millió Ft)

STÁTUSZ
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rekonstrukciója és 
fejlesztése

Felelős Városfejlesztésért felelős Fp-h
/ FCSM

Rövid tartalom részletes műszaki felmérések 
és tervek alapján 
rekonstrukciós terv és a 
magassághiányos szakaszokon 
történő beruházások

Megjegyzés

TÍPUS 

o 
AKCIÓTERÜLET

3.15. Római parti
árvízvédelmi mű

Becsült költség 10 milliárd Ft

Finanszírozás KEHOP

Ütemezés 2016-2018

Felelős Városfejlesztésért felelős Fp-h
/ FCSM

Rövid tartalom a Csillaghegyi- öblözet
területén élő ~50.000 ember 
árvízi biztonságának 
megoldása

Megjegyzés 1646/2015. (IX. 10.) Korm.
határozat

a 1199/2015 (III.31.) 
Korm.határozat - KEHOP 
kiemelt projekt

A Csillaghegyi-öblözet árvízvédelme projekt a KEHOP éves fejlesztési keretének 
(ÉFK) megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozatban nevesített 
projekt. A Közgyűlés 541/2016.(04.27.) FŐv. Kgy. sz. határozatával döntött a 
Csillaghegyi-öblözet védelme feladat megvalósításáról. A feladatnak az alábbi 
árvízvédelmi fejlesztések képezték volna a részét:
- Aranyhegyi-patak árvízvédelmének fejlesztése,
- Római-parttal párhuzamos védvonal,
- pünkösdfürdői szakasz árvízvédelmi fejlesztése,
- Barát-patak árvízvédelmi fejlesztése
A Csillaghegyi-öblözet árvízvédelme projektre a KEH0P-1.4.0-15-2015-00001 
számon 2016. május 17-én létrejött a támogatási szerződés, összesen 10 milliárd 
Ft-os támogatással.
A Közgyűlés 22/2019.(01.23.) Föv. Kgy. sz. határozatával döntött a Csillaghegyi- 
öblözet árvízvédelme projekt megvalósítására KEHOP-1.4.0-15-2015-00001 
számon létrejött támogatási szerződés megszüntetéséről.
Az Aranyhegyi-patak és a pünkösdfürdői szakasz árvízvédelmi fejlesztése érvényes 
vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik, a két szakasz megvalósítása jelenleg is 
folyamatban van.
A Barát-patak árvízvédelmi fejlesztésére vonatkozóan 2019-ben adták ki a vízjogi létesítési 
engedélyt. A tervezői költségbecslés szerint a műtárgy magvalósításának becsült költsége 
2,15 milliárd forint. A Barát-patak árvízvédelmi fejlesztésével a Csillaghegyi-öblözet északi 
oldali védelme teljes körűen megvalósulna. A tervezői költségbecslés szerint a műtárgy 
magvalósításának becsült költsége 2,15 milliárd forint. Az előzetes egyeztetések alapján a 
beruházást a Fővárosi Önkormányzat - a jelenlegi elképzelés szerint - a Belügyminisztérium 
által biztosított forrásból valósítja meg.
A Római-parttal párhuzamos védvonalra vonatkozóan 2015 óta hatástanulmány 
készült, a projektelem elvetésre került.

A Csillaghegyi-öblözet árvízvédelme projekt KEHOP támogatási szerződésének 
felmondása után az eredetileg 10 milliárd Ft-os támogatási keretre új

STÁTUSZ

(Római)

TÍPUS 

o
AKCIÓTERÜLET 

o

BUDAPEST 2020 / STRATÉGIAI CÉLOK ÉRTÉKELÉSE 71



PROJEKT EREDETI PROJEKTADATOK (2015) VÁLTOZÁSOK ÉRTÉKELÉSE

projektjavaslatok készültek, mely szerint 2 területen kerülne 2023-ig a forrás 
felhasználásra:
Buda-közép: a Budai rakparti fővédvonal a Bogdáni út és a Zsigmond tér közötti 
szakasz; (tervezett összköltség: 1 milliárd Ft)
Pest-észak: Marina parti töltés fejlesztést és Rákos-patak visszatöltésezése; a 
Vízművek mögötti töltés fejlesztése a Megyeri Csárdától, az Észak-Pesti 
Szennyvíztisztító körtöltése és a Téli kikötő melletti védvonal a Marina partig; a 2. 
főút - Szilas-Mogyoródi-Csömöri patakok és a külső Váci út a Megyeri Csárdáig 
szakaszok megvalósítása (tervezett összköltség: 1 milliárd Ft).

Az új projektjavaslatok kapcsán a tervezés eredményeként legkorábban 2020. Il-lll. 
negyedévben lehet döntést hozni arról, hogy a rendelkezésre álló 10 milliárd forint 
támogatási összeghatárig melyik új projektjavaslat kerül megvalósításra 2023. év 
végi határidővel.
A KEHOP éves fejlesztési keretének fenti módosítására még nem került sor, új 
projektekre támogatási szerződés megkötésére nem került sor.
► »

3.16. BKISZ II. Becsült költség 5,54 milliárd Ft

Finanszírozás KEHOP

Ütemezés 2016-2020

Felelős Városfejlesztésért felelős Fp-h
/ FCSM

Rövid tartalom Budapest Komplex Integrált 
Szennyvízelvezetése I. projekt 
szakaszolása, illetve újabb, 
beépítéssel rendelkező 
csatornázatlan fővárosi 
lakóterületek integrálása a 
projektbe

Megjegyzés 1199/2015 (III.31.) Korm.
határozatban nevesített 
kiemelt projekt

A beruházás második, 2020.12.31.-ig tartó szakaszában a következő projektelemek 
megvalósulása tervezett:

■ További 30-32 km szennyvízcsatorna kiépítése Budapest eddig még 
csatornázatlan területein. (BKISZ VI. - VII.) - A BKISZ VI. projektelem 
megvalósult.

■ A Budaörsi bevezetés kiépítése, mely lehetővé teszi, hogy Budaörs szennyvize 
a város elavult szennyvíztisztító telepe helyett a modern, harmadik tisztítási 
fokozattal kiegészített, hatékonyan működő Csepeli Központi Szennyvíztisztító 
Telepre jusson. (BKISZ V.) - A BKISZ V. projektelem megvalósult.

■ Csatorna rekonstrukciók Budaörs területén. (BKISZ VIII.) - A BKISZ VIII. 
projektelem részben megvalósult.

■ Budapest XIX.-XX. pesterzsébeti főgyűjtő hiányzó szakaszának kiépítése

A szakaszolt BKISZ projekt II. ütemben a KEHOP-ból 5,5 milliárd Ft-os támogatást 
kapott, a projekt teljes költsége: 6,6 milliárd Ft
Megvalósítás időszaka: 2015-2021

STÁTUSZ

TÍPUS 

o
AKCIÓTERÜLET

3.17. Margitsziget 
szenny- és
csapadékvíz 
elvezetése

Becsült költség 2,3 milliárd Ft (510 millió Ft 
KEHOP támogatás)

Finanszírozás KEHOP, fővárosi költségvetés

Ütemezés 2016-2017

Megvalósult.
A projekt a 2015/33. vizes vb. létesítményfejlesztésről rendelkező törvény 
értemében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak 
minősült,
a projekt összköltsége: 5,2 milliárd Ft volt.

STÁTUSZ ► ►►
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beruházási 
projekt

Felelős Városfejlesztésért felelős Fp-h
/ FCSM

Rövid tartalom A Margitsziget területén a 
csatornahálózat elválasztott 
rendszerűre történő átépítése; 
a szennyvizek szennyvíztisztító 
telepre juttatása

Megjegyzés (1199/2015. (III.31.) Korm.
határozat;

1646/2015. (IX. 10.) Korm. 
határozat - nevesített projekt

A csatornázott területeken az útburkolat mellett a járda és sétány burkolatok is 
helyreállításra kerültek és a zöldterületek is megújultak.
Megvalósítás időszaka: 2016-2017

TÍPUS 

®
AKCIÓTERÜLET

©

3.18. A BDK
tulajdonában lévő 
közvilágítási 
lámpatestek 
cseréje

Becsült költség 3,2-3,6 milliárd Ft

Finanszírozás fővárosi költségvetés

Ütemezés folyamatos

Felelős BDK Zrt.
Rövid tartalom közvilágítás 

energiafogyasztásának 
csökkentése LED fényforrású 
lámpatestekkel

Megjegyzés

2018-2019-ben egy 15 kerületben megvalósuló, 7000 hagyományos, elavult 
lámpatestet kiváltó LED-es fejlesztés valósult meg. A projekt révén 40 %-os energia 
megtakarítás keletkezik a lecserélt lámpatestek körében.
Finanszírozás: fővárosi költségvetés (EIB hotelkeret bevonásával) 
teljes költség: 1,1 milliárd Ft

2015-2016-ban 235 darab LED-lámpatestből álló, 70 darab Smart City eszközt és 
azon belül 1600 adatforrást tartalmazó intelligens világítási tesztrendszert és élő 
laboratóriumot valósított meg a GE Fényforrás üzletága a XII. kerületi 
önkormányzattal és a BDK-val együttműködésben. A “Hegyvidék” néven futó 
projekt keretében. (finanszírozás: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap)► ►►
Okos közvilágítási mintaprojekt megvalósítása a Lechner Ödön fasorban 2018-ban. 
Az oszlopok különböző informatikai és energetikai eszközöket és megoldásokat 
integráló digitális infrastruktúrát biztosítanak.► ►►

STÁTUSZ

TÍPUS 

o
AKCIÓTERÜLET

3.19. Budapest Főváros
Integrált
Energetikai
Stratégiája és
Intézkedési terve, 
ISCO program 
kidolgozása

Becsült költség 50 millió Ft 

Finanszírozás Európai Területi
Együttműködés programjai, 
fővárosi költségvetés

Ütemezés 2016

Felelős Városfejlesztésért felelős Fp-h,
Pénzügyekért felelős Fp-h

Nem készült ilyen jellegű stratégia. STÁTUSZ

»>
TÍPUS

®
AKCIÓTERÜLET

BUDAPEST 2020 / STRATÉGIAI CÉLOK ÉRTÉKELÉSE 73



PROJEKT EREDETI PROJEKTADATOK (2015) VÁLTOZÁSOK ÉRTÉKELÉSE

Rövid tartalom a C02 kibocsátás csökkentését 
fókuszba állítva az 
energiahatékonysági és 
megújuló energiák 
használatára vonatkozó 
ágazatközi stratégia 
elkészítése.

Innovatív, működési 
hatékonyság javítására 
irányuló beruházások 
végrehajtási modellje (ISCO) 

Meg'egyzés csak a szociális intézmények
(idősotthonok) 
épületenergetikai auditja 
készült el eddig, SEAP 
eredmények felhasználása

3.20. Éghajlat-változási 
Platform

Becsült költség 30 millió Ft

Finanszírozás KEHOP

Ütemezés 2016

Felelős Városfejlesztésért felelős Fp-h

Rövid tartalom fővárosi szintű klímastratégia 
kialakítása, szemléletformálás

Megjegyzés 1646/2015. (IX. 10.) Korm.
határozat - kiemelt projekt

A Fővárosi Közgyűlés a 348/2018.(IV.25.) Főv.Kgy. határozatával elfogadta 
Budapest Klímastratégiáját. A projekt a KEHOP 1.2.0 intézkedésből nyert támogatás 
felhasználásával, a Klímabarát
Települések Szövetsége által kidolgozott, kötelezően alkalmazandó módszertan 
alapján készült. A projekt szemléletformáló rendezvényekkel egészült ki, illetve 
felállt a Budapesti Éghajlatváltozási Platform. Az együttműködés a projekt zárását 
követően csak formálisan maradt fenn, tartalmi megtöltése, menedzselése a 
szükséges humán kapacitások biztosításával a jövőben.

STÁTUSZ► ►►
TÍPUS

AKCIÓTERÜLET

INTELLIGENS, KOOPERATÍV KÖZLEKEDÉS PROGRAMJA

PROJEKT EREDETI PROJEKTADATOK (2015) VÁLTOZÁSOK ÉRTÉKELÉSE

3.21. A városi
közlekedési 
eszközváltási 
pontokhoz 
kapcsolódó P+R 
parkolók építése 
Budapesten

Becsült költség 3,5 milliárd Ft (3 milliárd Ft
IKOP támogatás)

Finanszírozás IKOP, fővárosi költségvetés

Ütemezés ütemezett megvalósítás

Felelős Városfejlesztésért felelős Fp-h,
BKK Zrt., Budapest Közút Zrt.

BMT P017
Eldöntött projekt, részletes tervezés folyamatban van. Projektgazda: BKK Zrt. 
IKOP-3.1.0-15-2016-00008
P+R parkolók átépítése és bővítése 5 fővárosi helyszínen: Békásmegyeren 155 
meglévő P+R parkoló felújítása és 222 új P+R parkoló, Csepelen 150 új P+R parkoló, 
Népligetnél 400 új P+R férőhely, Újpest-Városkapunál a meglévő 100 férőhely 
átépítés és 160 új férőhely kialakítása. A Mexikói úti helyszínre csak 
megvalósíthatósági tanulmányi vizsgálat. Az egyes helyszínek adottságai

STÁTUSZ

TÍPUS

o
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Rövid tartalom budapesti gyorsvasúti 
hálózathoz csatlakozó P+R 
rendszerű parkolók építése

Megjegyzés 1844/2015. (XI. 24.) Korm. hat.

függvényében a parkolóhelyek részben szintben (Békásmegyer, Csepel, Újpest), 
részben parkolóházban (Népliget) kerülnek kialakításra. Az autóparkolók mellett - 
ahol szükséges - kerékpártárolás céljára ún. B+R tárolók is létesülnek 
Teljes költség támogatásból: 3 milliárd Ft

A fenti IKOP-ból finanszírozott helyszínek mellett a BKK újabb helyszínekre 
vonatkozóan kezdte meg az előkészítő vizsgálatokat (Újpalota, Virágpiac)

BMT P178
Feladat jellegű projekt, koncepció kialakult. Projektgazda: BKK Zrt. Várható 
befejezés 2021. év vége

AKCIÓTERÜLET 

©

3.22. 1-es villamos
vonal 
meghosszabbítás 
a az Etele térig

Becsült költség 9, 5 milliárd Ft (ebből 8, 5 
milliárd Ft IKOP támogatás)

Finanszírozás IKOP, fővárosi költségvetés

Ütemezés 2016-2018

Felelős Városfejlesztésért felelős Fp-h,
BKK Zrt.

Rövid tartalom az 1-es villamos
meghosszabbítása a Fehérvári 
úttól Budapest Kelenföld 
pályaudvarig, három új 
megállóhely építése

Megjegyzés egyesített engedélyezési és
kiviteli tervek rendelkezésre 
állnak

1844/2015. (XI.24.) Korm. hat.

BMT P002
Megvalósult projekt.
Projektgazda: BKK Zrt., BKV Zrt. 
IKOP-3.1.0-15-2016-00007
Teljes költség támogatásból: 8,5 milliárd Ft

STÁTUSZ► ►►
TÍPUS

®
AKCIÓTERÜLET

©

3.23. M3 metró
rekonstrukciója

Becsült költség 131 milliárd Ft (ebből 125 
milliárd Ft IKOP támogatás)

Finanszírozás IKOP, fővárosi költségvetés, 
további forráskijelölés 
folyamatban

Ütemezés 2015-2019

Felelős Városfejlesztésért felelős Fp-h,
BKV Zrt. (Metrófelújítási 
Projektigazgatóság)

BMT P092
Eldöntött projekt, kivitelezés folyamatban van.
IKOP-3.1.0-15-2015-00001
Az Újpest-központ - Lehel tér szakasz felújítása lezárult, a déli vonalszakasz 
(Nagyvárad tér - Kőbánya-Kispest ) felújítása folyamatban van, várható befejezés 
2020. III. negyedév. A középső, Lehel tér és Nagyvárad tér közötti vonalszakasz 
felújítására kiírt közbeszerzési eljárás tekintetében a részvételi jelentkezés lezárult. 
Projektgazda: BKV Zrt. A befejezés várható időpontja 2022. év vége.
A projekt eredetileg tervezett támogatási összege 137,5 milliárd Ft volt, ami az 
uniós jóváhagyásásval emelkedett 172 milliárd Ft-ra. A többletköltségek részben az 
akadálymentesítési projektelemek növelésével függnek össze (20 állomásból 18). A 
kivitelezés összköltsége valószínűleg ezt meghaladja (200 milliárd Ft felett becsült).

STÁTUSZ

TÍPUS

®
AKCIÓTERÜLET

©©
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Rövid tartalom meglévő vonal rekonstrukciója 
(pályatest, állomás, kocsiszín)

Megjegyzés 1844/2015. (XI.24.) Korm. hat.
járművek felújítása további 68 
milliárd Ft

2018-2018 között a projekten belül befejeződött a 
járműállomány korszerűsítése
és felújítása (67,7 milliárd Ft)

3.24. Újpalotai villamos Becsült költség 33 milliárd Ft a Keleti pu-ig 
(járműbeszerzés nélkül) 

ebből 25 milliárd Ft IKOP 
(tervezés: 979 millió Ft)

Finanszírozás IKOP, fővárosi költségvetés 
(tervezés: fővárosi 
költségvetés)

Ütemezés 2016-2019 (tervezés: 2015
2016)

Felelős Városfejlesztésért felelős Fp-h,
BKK Zrt.

Rövid tartalom új felszíni villamosvonal építése 
a Belváros felől Keleti pu. - 
Thököly út - Bosnyák tér - 
Csömöri út - Drégelyvár utca - 
Nyírpalota utca útvonalon át 
Újpalotán át a Szilas parkig, 
Mexikói úti kiágazással

Meg'egyzés 1844/2015. (XI.24.) Korm. hat.
(járműbeszerzés külön 
projektként feltüntetve)

BMT P107
Döntés előkészítés folyamatban van. Megvalósítása alacsony forráskeret esetén 
2031. után várható. Projektgazda: BKK Zrt., BKV Zrt.

STÁTUSZ>>> (csak 
koncepcionális 
tervek)

TÍPUS

®
AKCIÓTERÜLET

3.25. Külső Bécsi úti 
villamosvonal 
(Vörösvári út - 
Aranyvölgy)

Becsült költség 13 milliárd Ft / ebből 10,2 
milliárd Ft IKOP (188 millió Ft 
tervezésre)

Finanszírozás IKOP; fővárosi költségvetés 
(tervezés: fővárosi 
költségvetés)

Ütemezés 2020 (tervezés: 2015-2016)

Felelős Városfejlesztésért felelős Fp-h/
BKK Zrt.

BMT P080
Döntés előkészítés folyamatban van. Megvalósítása alacsony forráskeret esetén 
2026-2030 közötti időszakban várható. Projektgazda: BKK Zrt.

STÁTUSZ>>> (csak 
koncepcionális 
tervek)

TÍPUS

®
AKCIÓTERÜLET
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Rövid tartalom A villamosvonal 
meghosszabbítása a Bécsi úton 
a Vörösvári út és a Budapest - 
Esztergom vasútvonal 
Aranyvölgy megállóhelye 
között, kapcsolódó P+R és B+R 
parkolók és helyközi autóbusz 
megálló létesítése

Megjegyzés 1844/2015. (XI.24.) Korm. hat.

3.26. Széchenyi Lánchíd 
és a Váralagút 
felújítása

Becsült költség 14 milliárd Ft

Finanszírozás fővárosi költségvetés, központi 
költségvetés, további 
forráskijelölés folyamatban

Ütemezés 2016-2018

Felelős Városfejlesztésért felelős Fp-h,
BKK Zrt., Budapest Közút Zrt.

Rövid tartalom utolsó teljes felújítás 1986-88- 
ban volt, a híd átépítése 
szükséges

Meg'egyzés engedélyezés alatt (eng. terv
elkészült)

BMT P189 - Széchenyi Lánchíd és a a villamos- és közúti aluljáró felújítása 
Eldöntött projekt, kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés folyamatban van. 
Projektgazda: BKK Zrt., Fővárosi Önkormányzat

BMT P190 - Váralagút és felújítása
Feladat jellegű projekt, részletes tervezés folyamatban van. Projekt-gazda: BKK Zrt. 
A 2019-ben lefolytatott kivitelezési közbeszerzési eljárás a Váralagút és a Lánchíd 
mellett tartalmazta a Széchenyi tér felújítását, átépítését is. A projekt becsült 
összege 24 milliárd Ft volt, a beérkezett ajánlatok ezt jóval meghaladták, a 
tendereztetés eredménytelenül zárult.

STÁTUSZ► >>
TÍPUS

AKCIÓTERÜLET

3.27. Budapesti és
regionális 
kerékpáros 
közlekedés 
programja

Becsült költség 10 milliárd Ft

Finanszírozás VEKOP, fővárosi költségvetés

Ütemezés 2016-2020

Felelős Városfejlesztésért felelős Fp-h,
BKK Zrt., Budapest Közút Zrt. 
(külső partner: NIF Zrt.)

Rövid tartalom

■ Kerékpárosbarát területi átalakítá-sok

■ Kerékpáros főhálózati elemek fej-lesztése
(meglevő elemek korsze-rűsítése és új
elemek kialakítása összesen kb. 250'km}

■ Duna-menti (EuroVelo) útvonal fejlesztése

A VEKOP-5.3.1-15 - Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten intézkedéséből 
13 projekt kapott támogatást:

■ Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések valósultak meg összesen 
3 milliárd Ft támogatással a következő kerületekben: II., IV., X., XI., XII., XV.,XVI. 
XIX. XX.

■ 2 nagyobb lineáris hálózat kialakítása kapott támogatást: a Rákos-patak menti 
ökoturisztikai folyosó (2,3 milliárd Ft), illetve a Dél-budapesti hálózat: XVIII, XXI. 
és XXIII. kerületek , érintve az RSD menti szakaszokat is (2,3 milliárd Ft 
támogatás).

■ Közbringa rendszer (BUBI) további fejlesztése (0,7 milliárd Ft)

1,6 milliárd Ft a költségvetés mellett (0,8 milliárd Ft fővárosi és 0,8 milliárd Ft 
kormányzati forrás) valósul meg az EuroVelo 6-os útvonal Lánchíd és észak-budai 
városhatár közötti, mintegy 15 kilométeres szakaszának fejlesztése.

STÁTUSZ

TÍPUS 

o
AKCIÓTERÜLET
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■ Budapest-Balaton útvonal indító szakaszának 
kiépítése

■ Rákos-patak menti kerékpáros tú-raútvonal 
kiépítése,

■ BUBI rendszer bővítése;

■ Kerékpáros-gyalogos kishidak meg
valósítása,

Megjegyzés 1364/2011. (XL 8.) Korm.
határozat

EuroVelo szakaszok esetében 
projektgazda a NIF Zrt. vagy a 
Fővárosi Önkormányzat, MT 
elkészült (EuroVelo 6 
kerékpáros útvonalak 
kialakítása a Duna mentén és a 
Budapest-Balaton kerékpáros 
útvonal budapesti szakaszának 
kiépítése}.

Városrészközpontok 
elérhetőségét és a helyi 
közlekedést segítő területi 
kerékpárosbarát projektek a 
kerületekkel közösen 
dolgozandók ki.

Megvalósítás: 2019-2020

3.28. Budapesti 
villamos és
trolibusz 
járműprojekt II. 
ütem

Becsült költség 104 milliárd Ft

Finanszírozás IKOP, további forráskijelölés
folyamatban

Ütemezés folyamatos 2020-ig

Felelős Városfejlesztésért felelős Fp-h,
BKK Zrt.

Rövid tartalom villamoskocsi és trolibusz
beszerzések a járműállomány 
korszerűsítése céljából, új 
villamos kocsiszín építése, 
trolibusz infrastruktúra 
fejlesztés

A BMT-ben több projekt vonatkozik a járműkorszerűsítésre:
BMT P034; BMT P170 (villamos); BMT P171 (trolibusz)

2015 óta két IKOP projekt-ból kapott támogatást a járműkorszerűsítés:

IKOP-3.1.0-15-2017-00013
Teljes költség támogatásból: 17,6 milliárd Ft 
(villamos és trolibusz)
Megvalósítási határidő: 2020 vége

IKOP-3.1.0-15-2017-00016
Teljes költség támogatásból: 3,9 milliárd Ft
(trolibusz)

STÁTUSZ

TÍPUS 

o
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Megjegyzés RMT elkészült, közbeszerzések
lezártak

Megvalósítási határidő: 2020 vége

az 1846/2017. (Xl. 14.) Korm. határozat 1. számú mellékletében az utóbbi projektre 
10,2 milliárd Ft uniós támogatás lett nevesítve, a különbözet 6,3 milliárd Ft 
támogatásra a BKK további trolibusz beszerzéseket tervezett, de erre vonatkozóan 
támogatási szerződés megkötésére nem került sor.

3.29. A fővárosi
személyforgalmi 
behajtási díj
rendszer 
bevezetése és 
kapcsolódó 
infrastruktúra 
beruházások

Becsült költség 15,1 milliárd Ft

Finanszírozás fővárosi költségvetés, további
forráskijelölés folyamatban

Ütemezés fővárosi költségvetés / hitel

Felelős Városfejlesztésért felelős Fp-h,
BKK Zrt.

Rövid tartalom a korszerű behajtási rendszer
célja nem csupán a városi 
torlódások feloldása, hanem 
egy olyan komplex gazdasági 
ösztönző bevezetése, amely 
hatással bír a közlekedők 
mobilitási döntéseire, javítva 
ezzel az érintett várostérség 
közúti és környezeti terhelését, 
élhetőségét; a projekt 
bevételei a közösségi 
közlekedés finanszírozására 
fordíthatók; a behajtási díj 
rendszer bevezetésével 
együttesen át kell gondolni a 
parkolási rendszert és a 
kedvezmények rendszerét is

Megjegyzés 2013-ban döntés támogató
tanulmány készült, MT 
elkészült

BMT P014
Döntés-előkészítés folyamatban van. Megvalósítása alacsony forráskeret esetén 
2021-2025. közötti időszakban várható. Projektgazda: BKK Zrt., Budapest Közút Zrt. 
Megvalósítás 72 hónap. Beruházási költség 3,3 milliárd Ft

STÁTUSZ► >>
TÍPUS

AKCIÓTERÜLET

©©©

3.30. 42-es villamos 
vonal 
meghosszabbítása 
a Gloriett
lakótelepig

Becsült költség 14 milliárd Ft

Finanszírozás fővárosi költségvetés, további
forráskijelölés folyamatban

Ütemezés 2017-2018

BMT P006
Döntés-előkészítés folyamatban van. Megvalósítása alacsony forráskeret esetén 
2026-2030. közötti időszakban várható. Projektgazda: BKK Zrt., BKV Zrt.

STÁTUSZ>>> (csak 
koncepcionális 
tervek)
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Felelős Városfejlesztésért felelős Fp-h,
BKK Zrt.

Rövid tartalom a XVIII. kerületi Havanna 
lakótelep és Gloriett-telep 
kötöttpályás kiszolgálása; 

villamos-pálya 
meghosszabbítás, elemei: 
meglévő szakasz -felújítása, 
pályaépítés, külön szintű vasúti 
keresztezés, megállóhelyek 
akadálymentesítése

Megjegyzés

TÍPUS 

® 
AKCIÓTERÜLET

3.31. 2-es villamos
vonal 
rekonstrukció; 2- 
es és 51-es
villamosok 
összekötése

Becsült költség 18 milliárd Ft

Finanszírozás IKOP; fővárosi költségvetés 

Ütemezés 2017-2018

Felelős Városfejlesztésért felelős Fp-h,
BKK Zrt.

Rövid tartalom pályakorszerűsítés, áramellátás 
korszerűsítés, 
akadálymentesítés, műtárgyak 
teherbírásának megerősítése, 
árvízvédelmi intézkedések, 
vonal felkészítése 
alacsonypadlós üzemre

Megjegyzés

BMT P165 (2-51 összekötés)
Modellezhető projekt, döntés-előkészítés folyamatban van.
Projektgazda: BKK Zrt. Megvalósítása a projekt-értékelési eredmények alapján nem 
javasolt.

BMT P183 (2-24 összekötés)
Modellezhető projekt, döntés-előkészítés folyamatban van. Megvalósítása 
alacsony forráskeret esetén 2026-2030. közötti időszakban várható. Projektgazda: 
BKK Zrt.

STÁTUSZ

TÍPUS 

®
AKCIÓTERÜLET

3.32. Fogaskerekű vasút 
(60-as villamos) 
rekonstrukció és 
fejlesztés

Becsült költség 22 milliárd Ft (előkészítés: 333 
millió Ft)

Finanszírozás központi költségvetés, IKOP, 
fővárosi költségvetés (tervezés: 
fővárosi költségvetés)

Ütemezés 2019-2020 (tervezés: 2015
2016)

Felelős Városfejlesztésért felelős Fp-h,
BKK Zrt.

BMT P046
Eldöntött projekt, részletes tervezés folyamatban van. Projektgazda: BKK Zrt.

A fogaskerekű rekonstrukciója és meghosszabbítása kapcsán a BKK és a XII. kerületi 
Önkormányzat együttműködési megállapodást kötött 2015-ben.

STÁTUSZ► >>
TÍPUS

®
AKCIÓTERÜLET
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Rövid tartalom meghosszabbítás Széll Kálmán 
térig ill. Normafáig; 
pályakorszerűsítés, járműcsere

Megjegyzés döntéselőkészítő tanulmány
elkészült, engedélyezési terv 
készítése folyamatban

3.33. Csepeli gerincút 
(Teller Ede út) 
kialakítása II.
ütem

Becsült költség 2,9 milliárd Ft

Finanszírozás fővárosi költségvetés, további
forráskijelölés folyamatban

Ütemezés forrás függvényében indítható

Felelős Városfejlesztésért felelős Fp-h,
Budapest Közút Zrt., BKK Zrt.

Rövid tartalom a csepeli gerincút építése a
Posztógyár utca - Mag utca 
között, 1,3 km hosszban; 

szélesítés és uj jelzőlámpás 
csomópontok építése

Meg'egyzés a projekt építési engedélyezési
terve elkészült, építési 
engedéllyel rendelkezik

BMT P035
Döntés-előkészítés folyamatban van.
Megvalósítása alacsony forráskeret esetén 2026-2030. közötti időszakban várható. 
Projektgazda: BKK Zrt.

STÁTUSZ >>> (csak 
koncepcionális 
tervek)
TÍPUS

®
AKCIÓTERÜLET

3.34. Nagy Lajos király 
útja fejlesztése 
meglévő 
nyomvonalon 
(Füredi utca - 
Erzsébet királyné 
útja között, 3,1 km 
hosszban)

Becsült költség 2,4 milliárd Ft

Finanszírozás fővárosi költségvetés, további
forráskijelölés folyamatban

Ütemezés forrás függvényében indítható

Felelős Városfejlesztésért felelős Fp-h,
Budapest Közút Zrt., BKK Zrt.

Rövid tartalom Nagy Lajos király útja
fejlesztése, második útpálya 
építésével, középen vezetett 
villamossal

Meg'egyzés tanulmányterv elkészült

BMT P098
Döntés-előkészítés folyamatban van.
Bosnyák tér és M3 közötti szakaszra részletes tervek készültek
Megvalósítása alacsony forráskeret esetén 2021-2025. közötti időszakban várható. 
Projektgazda: BKK Zrt.

STÁTUSZ► >>
TÍPUS

®
AKCIÓTERÜLET

3.35. M1 metró
(Millenniumi 
földalatti vasút)

Becsült költség 40 milliárd Ft BMT P087 (járműfejlesztés)
Megvalósíthatósági tanulmány készült, további tervezés folyamatban van. 
Megvalósítása alacsony forráskeret esetén 2021-2025. közötti időszakban várható. 
Projektgazda: BKK Zrt.

STÁTUSZ► >>
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rekonstrukció és 
járműfejlesztés

Finanszírozás fővárosi költségvetés, központi 
költségvetés, további 
forráskijelölés folyamatban

Ütemezés előkészítés: 2017-ig; forrás
függvényében indítható

Felelős Városfejlesztésért felelős Fp-h,
BKK Zrt.

Rövid tartalom járműkorszerűsítés; 
Akadálymentesítés a teljes 
vonal mentén;

Megjegyzés döntéselőkészítő tanulmány
elkészült

TÍPUS 

® 
AKCIÓTERÜLET

©

3.36. Galvani híd és 
csatlakozó 
úthálózat 
kialakítása

Becsült költség 75 milliárd Ft

Finanszírozás központi költségvetés / uniós 
forrás

Ütemezés előkészítés megkezdése 2016-
tól

Felelős Városfejlesztésért felelős Fp-h,
Budapest Közút Zrt., BKK Zrt.

Rövid tartalom Dél-Buda Egér Út felől a kiépült 
Andor utca - Galvani út 
összekötés Észak-Csepelen 
keresztül - Kén utca - Ecseri út 
felé

Megjegyzés

BMT P047
Általánosságban megfogalmazott projekt, részletes tervezés folyamatban van. 
Megvalósítása állami feladat. Projektgazda: Miniszterelnökség, NIF Zrt.
A projekt szorosan kapcsolódik a Déli Városkapu fejlesztési programhoz. 2018-ban 
a KKBK tervpályázatot írt ki a Galvani-hídra, 2019-ben elkezdődött a műszaki 
tervezés közbeszereztetése.

STÁTUSZ► >>
TÍPUS

®
AKCIÓTERÜLET

©

3.37. XXII. kerület
Városház tér
fejlesztése

Becsült költség 3,5 milliárd Ft

Finanszírozás fővárosi költségvetés

Ütemezés 2020-ig

Felelős Városfejlesztésért felelős Fp-h,
Budapest Közút Zrt., BKK Zrt.

Rövid tartalom budai fonódó villamoshálózat 
beruházáshoz kapcsolódó 
projekt

BMT P113
Részletes tervezés folyamatban van. Megvalósítása alacsony forráskeret esetén 
2021-2025. közötti időszakban várható. Projektgazda: BKK Zrt.,Fővárosi 
Önkormányzat

STÁTUSZ► >>
TÍPUS

®
AKCIÓTERÜLET
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Megjegyzés engedélyezési terv készítése
folyamatban

3.38. Autóbusz 
járműpark 
megújítása

Becsült költség n.a.

Finanszírozás (üzemeltetetési konstrukció
keretében)

Ütemezés 2018-ig ütemezetten

Felelős Városfejlesztésért felelős Fp-h,
BKK Zrt.

Rövid tartalom járműpark korszerűsítése

Megjegyzés

Budai Vár és környéke közösségi közlekedés fejlesztése keretében 16 db midi 
autóbusz beszerzése 2015-2016-ban.

P021 Fővárosi autóbusz-járműpark megújítása 2020-tól (fokozatos átállás az 
elektromos közlekedésre)
Feladat jellegű projekt. megvalósítása folyamatos. Projektgazda: BKK Zrt., BKV Zrt.

STÁTUSZ

TÍPUS 

o
AKCIÓTERÜLET

3.39. HÉV járműpark 
megújítása

Becsült költség 30 milliárd Ft

Finanszírozás fővárosi költségvetés, további
forráskijelölés folyamatban

Ütemezés 2020-ig ütemezetten

Felelős Városfejlesztésért felelős Fp-h,
BKK Zrt.

Rövid tartalom járműrekonstrukció

Megjegyzés

BMT P050
döntés-előkészítés folyamatban van. Megvalósítása állami feladat. Projektgazda: 
MÁV-HÉV Zrt., Miniszterelnökség

STÁTUSZ

► »
TÍPUS

AKCIÓTERÜLET

oe©
3.40. A Duna

integrálása 
Budapest 
közlekedési 
rendszerébe 
(hálózat-, jármű-, 
kikötő- és
háttérfejlesztés)

Becsült költség városhatáron belül: 15 milliárd
Ft; kiterjesztett: 20 milliárd Ft

Finanszírozás CEF (Európai Hálózatfejlesztési
Eszköz)

Ütemezés 2016-2018: előkészítés;

2019-2021: megvalósítás

Felelős Városfejlesztésért felelős Fp-h,
BKK Zrt.

Rövid tartalom menetrendszerű víziközlekedés
fejlesztése;

a vízi közösségi közlekedés 
járműparkjának és karbantartó 
hátterének korszerűsítése;

új kikötők létesítése

A hajóállomány megújítására vonatkozóan nem történtek lépések.
»>

BMT P013 - Városi és elővárosi hajók és kiszolgáló létesítmények fejlesztése 
Döntéselőkészítés folyamatban van. Megvalósítása alacsony forráskeret esetén 
2021-2025. közötti időszakban várható. Projektgazda: BKK Zrt.,Fővárosi 
Önkormányzat, BKV Zrt.

FINA Vizes VB-hez kapcsolódóan folytatódott 2015 utána a BKV hajójáratokat 
kiszolgáló további kikötők létesítése
és meglévők felújítása saját forrásból a Kossuth téren, Nemzeti Színháznál, 
Margitsziget Centenárium, Margitsziget Szállodáknál, valamint a Jászai Mari téren.

STÁTUSZ

»>
TÍPUS 

o
AKCIÓTERÜLET

o@©
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Meg’egyzés Duna agglomerációs EMT
elkészült

I // / / / f • • f f /
TOVÁBBI PROJEKTEK, MELYEK ELŐKÉSZÍTÉSE FORRÁSOK FÜGGVÉNYÉBEN FOLYTATÓDHAT, ILLETVE INDULHAT MEG 2020-IG
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3.41. Központi villamos 
kocsiszín 
kialakítása

Becsült költség 11 milliárd Ft

Rövid tartalom új kocsiszín építése a volt 
Józsefváros pályaudvar 
területén; a járműtelepek 
hálózati szempontból 
megfelelő elhelyezése; a 
járműtelepek korszerűsítése

Megjegyzés

BMT P077
Döntéselőkészítés folyamatban van. Megvalósítása alacsony forráskeret esetén 
2026-2030. közötti időszakban várható. Projektgazda: BKK Zrt., BKV Zrt.

STÁTUSZ>>> (csak 
koncepcionális 
tervek)

TÍPUS

®
AKCIÓTERÜLET

3.42. A 2-es villamos 
vonal északi
meghosszabbítása

Becsült költség n.a.

Rövid tartalom új villamospálya építése az
újlipótvárosi és vizafogói 
lakóterületek kötöttpályás 
kiszolgálására

Megjegyzés EMT elkészült

BMT P009
Megvalósítása a projekt-értékelési eredmények alapján nem javasolt.

STÁTUSZ

TÍPUS

®
AKCIÓTERÜLET

@
3.43. M3 metró északi 

meghosszabbítása
Becsült költség 40,7 milliárd Ft

Rövid tartalom M3-as metró 
meghosszabbítása a Megyeri 
útig

Megjegyzés megvalósíthatósági tanulmány

BMT P207
Részletes tervezés folyamatban van. Megvalósítása közepes forráskeret esetén 
2026-2030. közötti időszakban várható. Projektgazda: BKK Zrt.

STÁTUSZ► >>
TÍPUS

®
AKCIÓTERÜLET

3.44. 3-as villamos
vonal 
meghosszabbítása 
a Kassai téren át 
észak felé

Becsült költség 12 milliárd Ft

Rövid tartalom XIII. kerületi Újlipótváros 
kötöttpályás kiszolgálása;

A Liget Budapest projekthez kapcsolódó fejlesztés, megvalósíthatósági tanulmány 
elkészült

BMT P004

STÁTUSZ► >>
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(Angyalföld, 
Árpád híd)

A 3-as villamosvonal 
meghosszabbítása 
Angyalföldig, Szegedi úti 
felüljáró kiépítése

Megjegyzés A Budapest Liget projektben a
Kós Károly sétány lezárásának 
hosszú távú közlekedési 
feltétele a felüljáró 
megépítése.

EMT elkészült, az engedéllyel 
rendelkező egyesített 
engedélyezési és kiviteli terv 
2016-ban

Döntés-előkészítés folyamatban van. Megvalósítása alacsony forráskeret esetén 
2021-2025. közötti időszakban várható. Projektgazda: BKK Zrt., BKV Zrt.

TÍPUS 

®
AKCIÓTERÜLET

©

3.45. 3-as villamos
vonal 
meghosszabbítása 
dél felé
(Pesterzsébet - 
Csepel vk.-
Budafok, 
Városház tér felé)

Becsült költség 20 milliárd Ft

Rövid tartalom Topánka úti felüljáróig történő 
meghosszabbítás

Megjegyzés Pesterzsébet EMT elkészült

BMT P005
Döntés-előkészítés folyamatban van. Megvalósítása alacsony forráskeret esetén 
2031. után várható. Projektgazda: BKK Zrt.

STÁTUSZ>>> (csak 
koncepcionális 
tervek)
TÍPUS

®
AKCIÓTERÜLET

3.46. M2 metró és H8- 
H9 vonalak
összekötése és 
fejlesztése

Becsült költség 189 milliárd Ft (előkésztés: 1,5 
milliárd Ft)

Rövid tartalom M2 metróvonal összekötése a 
meglévő gödöllői 
hévhálózattal;

Gödöllői és Csömöri 
hévvonalak 
pályarekonstrukciója, 

Jármű korszerűsítés; 
Járműtelep rekonstrukció

Megjegyzés a HÉV és a metro összekötése
megvalósíthatósági 
tanulmánnyal rendelkezik; az 
előkészítési munka tartalmazza 
az engedélyezési terv

BMT P089 - Gödöllői ág, Pillangó utca - Cinkota közötti szakasz
Részletes tervezés folyamatban van. Megvalósítása alacsony forráskeret esetén 
2031. után várható. Projektgazda: BKK Zrt.

STÁTUSZ>>>
TÍPUS

®
AKCIÓTERÜLET

BMT P090 - Rákoskeresztúri ág kialakítása
Részletes tervezés folyamatban van. Megvalósítása alacsony forráskeret esetén 
2031. után várható. Projektgazda: BKK Zrt.
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elkészítését és az M2 metró 
rákoskeresztúri szárnyvonal 
kialakítására vonatkozó 
megvalósíthatósági tanulmányt

3.47. M1 metró
(Millenniumi 
földalatti vasút) 
meghosszabbítás

Becsült költség Vigadó téri meghosszabbítás: 1 
milliárd Ft;

Kassai téri meghosszabbítás: 7 
milliárd Ft;

Rövid tartalom Milleniumi Földalatti Vasút 
(M1) meghosszabítása, a 
Vigadó térig és Zugló felé 
(Kassai térig)

Megjegyzés

BMT P086 (korszerűsítés, meghosszabbítás)
Részletes tervezés folyamatban van. Megvalósítása alacsony forráskeret esetén 
2021-2025. közötti időszakban várható. Projektgazda: BKK Zrt., Fővárosi 
Önkormányzat. (ITS 3.54. projekt).
(Járműfejlesztés: BMT P087/ITS 3.35.)

STÁTUSZ► >>
TÍPUS

®
AKCIÓTERÜLET

o
3.48. É-D-i regionális

gyorsvasút (ÉDRV) 
déli szakasz
kialakítása 
(Astoria-Csepel és 
Ráckeve között)

Becsült költség 150-400 milliárd Ft

Rövid tartalom az É-D-i regionális gyorsvasút 
D-i szakaszának előkészítése

Megjegyzés

BMT P038
Általánosságban megfogalmazott projekt, döntés-előkészítés folyamatban van. 
Megvalósítása állami feladat. Projektgazda: Miniszterelnökség, MÁV-HÉV Zrt., NIF 
Zrt.

STÁTUSZ► >>
TÍPUS

®
AKCIÓTERÜLET

©
Az IKOP 10,9 milliárd Ft-os támogatásával 2018-2023 között a tervezési feladatok 
valósulnak meg (Astoria helyett a Kálvin térig)

3.49. É-D-i regionális 
gyorsvasút (ÉDRV) 
északi szakasz 
rekonstrukció 
(Batthyány tér-
Szentendre)

Becsült költség 54 milliárd Ft

Rövid tartalom meglévő hév vonalak 
rekonstrukciója;

észak-déli regionális gyorsvasút 
kialakítása

Megjegyzés

BMT P040
Általánosságban megfogalmazott projekt, koncepció kialakult. Megvalósítása 
állami feladat. Projektgazda: Miniszterelnökség, MÁV-HÉV Zrt., NIF Zrt.

STÁTUSZ>>> (csak 
koncepcionális 
tervek)
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3.50. É-D-i regionális
gyorsvasút (ÉDRV) 
belvárosi szakasz 
kialakítása 
(Astoria- 
Kaszásdűlő 
között)

Becsült költség 296 milliárd Ft

Rövid tartalom északi és déli szakaszok 
belvárosi összekötésének 
kiépítése Astoria - Nyugati pu. - 
Kolosy tér - Flórián tér - 
Kaszásdűlő útvonalon

Megjegyzés

BMT P039
Koncepció kialakult. Megvalósítása állami feladat. Projektgazda: Miniszterelnökség, 
MÁV-HÉV Zrt., NIF Zrt.

STÁTUSZ>>> (csak 
koncepcionális 
tervek)

TÍPUS 

®
AKCIÓTERÜLET 

o
3.51. Villamoshálózat 

összekötése a 
Deák tér és Lehel 
tér között (Bajcsy- 
Zsilinszky út-Váci 
út nyomvonalon)

Becsült költség 17,5 milliárd Ft

Rövid tartalom Váci út-Bajcsy-Zsilinszky út 
villamos kapcsolat kialakítása;

XIII. kerületi Újlipótváros 
kötöttpályás kiszolgálása

Megjegyzés EMT elkészült

BMT P112
Döntés-előkészítés folyamatban van. Megvalósítása alacsony forráskeret esetén 
2031. után várható. Projektgazda: BKK Zrt.

STÁTUSZ>>> (csak 
koncepcionális 
tervek)

TÍPUS

®
AKCIÓTERÜLET

©
3.52. Budai alsó rakpart 

meghosszabbítása 
új nyomvonalon 
(Záhony u. - Pók 
u. között)

Becsült költség 0,6 milliárd Ft

Rövid tartalom hiányzó kapcsolat létesítése a 
Gázgyári csomópont és a 
Római-partra vezető Nánási út 
között

Megjegyzés engedélyezési tervvel
rendelkező projekt

BMT P027
Projektötlet, előkészítettsége alacsony szintű. Projektgazda: BKK Zrt.

STÁTUSZ>>> (csak 
koncepcionális 
tervek)

TÍPUS 

®
AKCIÓTERÜLET 

o
3.53. Káposztásmegyer 

intermodális 
központ 
kialakítása

Becsült költség n.a.

Rövid tartalom

■ M3 metró északi meghosszabbításához 
kapcsolódó projekt

BMT P207
Részletes tervezés folyamatban van. Megvalósítása alacsony forráskeret esetén 
2031. után várható. Projektgazda: BKK Zrt.

STÁTUSZ► >>
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■ Kapcsolatot a Budapest-Vác-Szob
vasútvonalhoz, új középperonos vasúti 
megállóhely létestése;

■ P+R parkoló, autóbusz végállomás;

■ Megyeri út külön szintű átvezetése;

■ M3 metró tervezett végállomáshoz 
járműtelep építés előkészítése

Megjegyzés

TÍPUS 

® 
AKCIÓTERÜLET

3.54. Mexikói út
intermodális 
központ

Becsült költség n.a.

Rövid tartalom M1 metró állomás 
környezetének közterületi 
rendezése, P+R parkoló

Megjegyzés

BMT P086
Részletes tervezés folyamatban van. Megvalósítása alacsony forráskeret esetén 
2021-2025. közötti időszakban várható. Projektgazda: BKK Zrt., Fővárosi 
Önkormányzat. A BMT alapján a projekt része az M1 metróvonal korszerűsítése és 
meghosszabbítása is (ITS 3.47. projekt).
(Járműfejlesztés:BMT P087/ITS 3.35.)

STÁTUSZ► >>
TÍPUS

®
AKCIÓTERÜLET

3.55. M4 metró nyugati 
meghosszabbítása

Becsült költség n.a.

Rövid tartalom hosszú távon az M4 
metróvonal nyugati 
meghosszabbítása a 
Virágpiacig

Megjegyzés

BMT P093
Döntés-előkészítés folyamatban van. Megvalósítása alacsony forráskeret esetén 
2026-2030. közötti időszakban várható. Projektgazda: BKV Zrt.

STÁTUSZ>>> (csak 
koncepcionális 
tervek)

TÍPUS

®
AKCIÓTERÜLET

3.56. Pacsirtamező 
utcai villamos 
kialakítása 
(Óbudai ltp. észak
déli kapcsolata )

Becsült költség n.a.

Rövid tartalom budai fonódó villamoshálózat 
kiegészítő szakaszának 
kiépítése a Nagyszombat utca 
és a Bogdáni út között

Megjegyzés TSZT a nyomvonalat nem
tartalmazza

BMT P099
A projekt a CBA értékelés alapján kizárásra javasolt. Projektgazda: BKK Zrt.

STÁTUSZ

TÍPUS 

®
AKCIÓTERÜLET

3.57. Körvasút menti 
körút kiépítése I. 
szakasz (Jégtörő 
utca - M3 
autópálya között,

Becsült költség 73 milliárd Ft

Rövid tartalom Körvasút menti körút és 
kapcsolódó Duna hidak 
megépítése

BMT P069
Projektötlet, előkészítettsége alacsony szintű. Projektgazda: NIF Zrt., Fővárosi 
Önkormányzat

STÁTUSZ>>> (csak 
koncepcionális 
tervek)
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Aquincum Duna- 
híd építésével)

Megjegyzés TÍPUS 

®
AKCIÓTERÜLET

o
3.58. Körvasút menti 

körút kiépítése II. 
szakasz (M3
autópálya - Üllői 
út közötti szakasz)

Becsült költség 60 milliárd Ft

Rövid tartalom Körvasút menti körút 
megépítése

Megjegyzés

BMT P070
Előkészítettsége alacsony szintű. Megvalósítása alacsony forráskeret esetén 2026
2030. közötti időszakban várható. Projektgazda: Fővárosi Önkormányzat, NIF Zrt.

STÁTUSZ>>> (csak 
koncepcionális 
tervek)

TÍPUS

®
AKCIÓTERÜLET

3.59. Körvasút menti 
körút kiépítése IV. 
szakasz (Soroksári 
út - M6 bevezető 
út között,
Albertfalva Duna- 
híd építésével)

Becsült költség 90 milliárd Ft

Rövid tartalom Körvasút menti körút és 
kapcsolódó Duna hidak 
megépítése;
Gubacsi híd és kapcsolódó utak 
átépítése, csepeli átjáró

Megjegyzés

BMT P071
Projektötlet, előkészítettsége alacsony szintű. Projektgazda: NIF Zrt., Fővárosi 
Önkormányzat

BMT P162 ((Gubacsi híd átépítése - közút)
Projektötlet, koncepció kialakult. Projektgazda: BKK Zrt., NIF Zrt.

STÁTUSZ>>> (csak 
koncepcionális 
tervek)

TÍPUS

®
AKCIÓTERÜLET

©
3.60. Körvasút menti 

körút kiépítése V. 
szakasz 
(Albertfalva - Egér 
út)

Becsült költség n.a.

Rövid tartalom Körvasút menti körút dél-budai 
szakasza

Megjegyzés nincs eldöntött nyomvonal

BMT P072
Projektötlet, előkészítettsége alacsony szintű. Projektgazda: NIF Zrt., Fővárosi 
Önkormányzat

STÁTUSZ>>> (csak 
koncepcionális 
tervek)

TÍPUS

®
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3.61. Körvasút menti 
körút kiépítése III. 
szakasz (Üllői út - 
Soroksári út
között)

Becsült költség 5 milliárd Ft

Rövid tartalom Körvasút menti körút 
megépítése

Megjegyzés

BMT P073
Előkészítettsége alacsony szintű. Megvalósítása alacsony forráskeret esetén 2026
2030. közötti időszakban várható. Projektgazda: Fővárosi Önkormányzat, NIF Zrt.

STÁTUSZ>>> (csak 
koncepcionális 
tervek)

TÍPUS

®
AKCIÓTERÜLET

3.62. Petőfi híd
felújítása

Becsült költség 16 milliárd Ft

Rövid tartalom híd teljes felújítása (utolsó 
teljes felújítás 1979-80-ban, 
sarucsere, burkolat, 
vágányzóna felújítás 1996-ban 
volt); a Boráros tér közterületi 
rendezése

Megjegyzés

BMT P100
Feladat jellegű projekt, koncepció kialakult. Projektgazda: BKK Zrt., Fővárosi 
Önkormányzat.

STÁTUSZ>>> (csak 
koncepcionális 
tervek)

TÍPUS

®
AKCIÓTERÜLET
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3.63. Városháza 
komplex 
megújítása

Becsült költség 14 milliárd Ft
(ebből 5 milliárd Ft KEHOP támogatás) 

Finanszírozás KEHOP; fővárosi költségvetés 

Ütemezés 2016-2023 ütemezetten

Felelős Városfejlesztésért felelős Fp-h.

Rövid tartalom műszaki felújítás, hasznosítás 
racionalizálása, Városháza tér 
kialakítása, ügyfélszolgálati 
helyiségek és Budapest 
Központ kialakítása 

térkapcsolatok, térszín alatti 
parkoló kapacitás kiépítése; 
ügyfélszolgálati funkciók

2016-ban komplex terv készült a „ Városháza korszerűsítése Megvalósíthatósági 
Tanulmány” címmel.
2018. évben elkészültek a műszaki alapdokumentációk (elektromos- és 
épületgépészeti felmérési tervek, műemléki értékleltár, épület diagnosztikai 
vizsgálatok és szakvélemények). 2019. évben tervezett az épületállományra 
vonatkozó Energetikai tanúsítvány elkészítése, programterv összeállítása.
A komplex szemléletű átalakítás nem kezdődött el, nem történt meg a parkoló és a 
Városháza tér városi parkká alakítása (maradt az ideiglenesen megjelenő pop-up 
park - a BVA koordinálásával.)
2015-ben, KEOP forrásból még meg tudott valósulni egy fűtés-korszerűsítés (135 
millió Ft Ft)

2016 óta a következő beavatkozások előkészítésére, költségvetési források 
biztosítására került sor (az összes projekt folyamatban):

■ Városháza épület homlokzatának felújítása (2016-2021; 2,1 milliárd Ft)

■ Városháza elektromos hálózat rekonstrukciója (2018-2019; 0,9 milliárd Ft)

STÁTUSZ► >>
TÍPUS

®
AKCIÓTERÜLET
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megújítását biztosító IKT és HR 
fejlesztések;

Városháza épületének 
energetikai korszerűsítése 

Megjegyzés 1199/2015. (III.31.) Korm. hat.

■ Városháza régi Trafóház épületének átalakítása (2018-2020; 1,2 milliárd Ft) - A 
feladat tartalmazza a Városháza régi Trafóház épületének teljes körű, 
építészeti-, szerkezeti, gépészeti-, elektromos-, átalakítását és a közvetlenül 
kapcsolódó Városháza Park, valamint a Hivatal III. számú parkoló udvar 
részeinek átalakítását, továbbá a Trafóház épületben lévő ELMŰ 10 kVolt-os 
kapcsolóállomás áthelyezését, ezen építési beruházásokhoz szükséges 
részletes kivitelezési műszaki dokumentációk elkészítését. 2018. évben az 
engedélyezési tervek elkészültek, a kivitelezés a tervek szerint 2020-ban 
fejeződik be.

Fővárosi Önkormányzat Városháza épületenergetikai felújítása KEHOP projekt 
részeként valósult volna meg, eredetileg 2,4 milliárd Ft a támogatás és 1,2 milliárd 
Ft az önerő biztosításával, melyre támogatási szerződés is megkötésre került. Az 
előkészítés részeként elkészített energetikai audit kimutatása szerint a 
korszerűsítés nem tudta volna teljesíteni a pályázatban elvárt indikátorértékeket, 
így a fejlesztés elvetésére vonatkozóan vezető döntés született. (A 2,4 milliárd-os 
támogatási összeg egyéb, fővárosi tulajdonnal érintett intézmények - idősek 
otthona, hajléktalan ellátási intézmények - épületenergetikai felújítására lett 
átcsoportosítva.

3.64. Városfejlesztési
Alap

Becsült költség előkészítés: 60 millió Ft, kezdő 
alap: 15 milliárd Ft

Finanszírozás VEKOP, KEHOP, fővárosi 
költségvetés, EIB, kereskedelmi 
bankok, központi költségvetés 
(ZBR)

Ütemezés 2016: előkészítés, 2017-2018:
forráskihelyezés

Felelős Városfejlesztésért felelős Fp-h

Rövid tartalom városfejlesztési alapok 
kialakítása - fenntartható 
finanszírozási keretek 
kialakítása

Megjegyzés visszatérítendő finanszírozási
konstrukciók alkalmazása a 
energetikai, smart és egyéb 
városfejlesztési beavatkozások 
esetében

A Budapesti Városfejlesztési Alap Koncepciójának előkészítése 2018-ban 
elkezdődött, részei: finanszíro-zási gap elemzés; 2019-ben készült el a VFA 
felállítását támogató döntéselőkésíztő tanulmány végleges változata. (a Befektetési 
Stratégia kidolgozása a tervezés következő fázisa)
Szakmai felelős: Városépítési Fő-osztály
Projekt megvalósítója: BFVT Kft.

STÁTUSZ
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4. SOKSZÍNŰ, értékőrző, zöld
X • •

NAGYVÁROSI KÖRNYEZET
/ TEMATIKUS CÉL

Az egészséges életvitel, rekreáció és közösségi élet infrastrukturális feltételeinek fejlesztése, a lakók és látogatók 
számára még vonzóbb városi környezet megteremtése. Az életminő'ség szempontjából fontos kulturális-és 
szabadidő's kínálat bő'vítése, Budapest karakterét, imázsát, értékeit megő'rző' és növelő' fejlesztések 
megvalósításával.

A CÉL TELJESÜLÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE:

A KSH szubjektív jólét felmérése (2016) szerint átlagosan a fő'városban a legelégedettebbek az emberek az 
életükkel, a jövő't tekintve a fő'városiak a legbizakodóbbak, egészségi állapotukat itt értékelik a legpozitívabban, 
ugyanakkor a lakókörnyezettel való elégedettség átlagos megítélése már csak a megyék középmezőnyében van. 
Egy közelmúltban készült reprezentatív felmérés szerint (2019.10.hó Závech Research; 1000 fő's minta) a 
fő'városiak leginkább a a kulturális élettel és szórakozási lehetőségekkel elégedettek. Az egészségi állapot 
javulását részben jól tükrözi a születéskor várható átalagos élettartam növekedése, azonban ez a mutató még a 
fő'város esetében is elmarad az uniós átlagtól 3-3- évvel, mind a férfiak, mind a nő'k esetében.

Budapest nemzetközi vonzereje sok tekintetben fejlődött, ezt leginkább a külföldi vendégek számának dinamikus 
növekedése tükrözi, a vendégéjszakák száma már 2017-ben meghaladta a hosszú távú koncepcióban kitűzött, 
2030-ra vonatkozó célt, és azóta is növekszik.

Az ITS-ben meghatározott, az életminő'ség és Budapest turisztikai vonzerejének növelését egyaránt szolgáló 
fejlesztések megvalósítási foka magasnak tekinthető', több beruházás jelenleg is folyamatban van. A projektek 
egy része kormányzati támogatással - kormányzati beruházási programokhoz (pl. FÁNK a Városliget komplex 
fejlesztésének részeként) vagy rendezvényekhez (FINA Vizes VB - Margitsziget) kötő'dő'en - valósult meg. A 
fő'városi fürdő'k kisebb részben KEHOP (energiahatékonysági beruházások), döntő'en azonban saját erő' és 
hitelfelvétel mellett tudtak megújulni. A Fő'városi Önkormányzat a TÉR-KÖZ program folytatását részben az EIB 
hitelkeret lehívásával finanszírozta. A zöldfelületi fejlesztések vonatkozásában elmondható, hogy a 2013 előtti 
idő'szakhoz képest jelentő's a felújítással érintett parkok, zöldfelületek, rekreációs területek volumene, 
ugyanakkor nagyon kevés új park kialakítására került sor, s azok is kerületi hatáskörben valósultak meg. Így az 
egy fő're jutó zöldterület nagysága mindösszesen 0,1 m2/fő'-vel emelkedett 2012 óta.

4.a)  Városmegújítási Program
» A belső' zónát képező', történeti értéket hordozó kiemelt városközponti térség Budapest hangulatának, 

karakterének, identitásának meghatározó eleme, ezért minő'ségének értékő'rző' fejlesztése a budapesti 
városfejlő'dés egyik kulcskérdése. 2007-2013-között az uniós forrásoknak köszönhető'en elindult egy 
nagyobb léptékű közterületi megújítási program, mely a kerületek révén - részben kormányzati 
támogatásnak köszönhető'en - folytatódni tudott az elmúlt években is. A Fő'városi Önkormányzat a 
közlekedési területekhez kapcsolódó fejlesztéseket helyezte elő'térbe, ennek keretében újult meg a 
Podmaniczky tér és van folyamatban a Blaha Lujza tér, illetve bel-Budán Széna tér felújítása (kivitelezés 
elő'tt). Az ITS idő'szakában, 2016-ban fejező'dött be a Széll Kálmán tér felújítása.

92 BUDAPEST 2020 / STRATÉGIAI CÉLOK ÉRTÉKELÉSE



» A belvárosi épületállomány értékőrző felújításának költségigénye, illetve a rendelkezésre álló 
finanszírozási eszközökkel (önerő, hitelkonstrukciók, támogatások) megvalósított projektek 
összköltsége között továbbra is nagyságrendi különbség van. Az értékvédelem miatt a projektek 
költségesebbek, műszakilag komplexebbek, a tulajdonosi háttér összetett, a társasházak megtakarításai 
általában csak a legfontosabb statikai, állagmegóvási és biztonságot szolgáló felújításokra elegendőek. 
Az értékő'rző' felújításokat támogató speciális finanszírozási eszköz kidolgozására és bevezetésére nem 
került sor. A főváros kezdeményező szerepét felvállalva készíttette el a „Historikus városi szövet 
megújítása” című kézikönyvet, mely egyrészt a döntéshozók számára nyújt szakmai háttéranyagot, 
másrészt olyan felhasználókat céloz meg (kerületi főépítészek, hatósági szakemberek, társasházak, 
lakók), akik kézikönyvként tudják használni a különböző javaslatokat. A rövid, közérthető, az értékőrző 

ablakfelújítást támogató ismertető kiadvány a főváros honlapjának nyitóoldalán is elhelyezésre került. 
Szintén a főváros honlapjának nyitóoldalán található a Nagykörúti portálprogram hiperhivatkozása, ami 
az utcafronti üzletportálok építészeti értékeinek és arculatának jobbá tételéhez nyújt részletes, 
szakaszokra bontott elemzést és javaslatot.

» Saját eszközeivel, az Építészeti Értékvédelmi Támogatás és a Műemléki Keret éves pályázati kiírásaival, 
a Fő'városi Önkormányzat csak kis mértékben tud hozzájárulni a felújításokhoz.

» A belvárosi Duna-partok komplex közterületi rehabilitációja közül 2016-2017-ben fő'városi 
beruházásként - a FINA Vizes VB-hez kapcsolódva, kormányzati támogatással - valósult meg a Margit 
híd és Rákos-patak közötti szakasz. A bel-budai és -pesti szakaszok tervezése befejező'dött, a kivitelezés 
forráshiány miatt nem tudott elkezdődni.

» A TÉR-KÖZ programot 2013 óta az önkormányzat több körben hirdette meg, melyre a kerületi 
önkormányzatok civil együttműködéssel pályázhattak innovatív és fenntartható szemléletű 
rehabilitációs koncepciókkal, a kisebb közösségi célú beavatkozásoktól kezdve a komplex, nagyszabású 
városrehabilitációt megvalósító projektekig. 2013 óta a megvalósult, illetve a megvalósuló projektek 
száma összesen 90 db, melybő'l 45-45 db közterületi komplex megújítás, valamint közösségi célú 
városrehabilitációs program. A 2016. évi pályázati kör 33 támogatott projektjéből 18 db, míg a 2018-as 
keret 20 támogatott projektjéből 12 közterületi jellegű volt. 2013 óta a fő'városi finanszírozás részaránya 
14 milliárd Ft volt, a pályázók önrészével együtt összesen mintegy 30 milliárd Ft értékű közterület- és 
közösségi tér fejlesztés valósul meg a programhoz kapcsolhatóan.

4.b)  Fürdőváros Program
» Az alcél az egészségturizmus és az egészséges életmód infrastruktúrájának fejlesztésére, ezen belül is a 

fürdőfejlesztésekre irányult. Az ITS időszaka alatt a program megvalósítását végző BGYH Zrt. sikeresen 
kihasználta az uniós támogatási lehetőségeket, mely a fürdő'k gépészeti, energiahatékonysági 
beruházásainak megvalósítását tette lehetővé 8 intézményben, több mint 1 milliárd Ft értékben, 
melyből 900 millió Ft volt az uniós (KEHOP) támogatás. Több, jellemzően korábban nagyobb felújításon 
átesett fürdő'nél csak ezek a beavatkozások voltak jellemző'ek, míg máshol a jelentő's léptékű, komplex 
rehabilitáció és szolgáltatásfejlesztés részét képezték a KEHOP projektelemek. A turisztikai 
vendégforgalmat kiszolgáló fürdők vonatkozásában ki kell emelni a Palatinus Strandfürdő 
szolgáltatásbővítését, mellyel a fürdő egész éves üzemeltetése biztosított. A hangsúly 2015 óta 
egyértelműen a lakosság számára fontos létesítmények fejlesztésén van, befejeződött a Paskál Fürdő és 
a Dandár Fürdő fejlesztése, sor került a Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógy- és Strandfürdő, valamint a 
Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő' fejlesztésére. A két utóbbi fürdő' teljes beruházási költsége meghaladta 
a 7 milliárd Ft-ot.

» A Rác Fürdő sorsa továbbra sem rendeződött, a fürdő és a hozzá kapcsolódó több éve elkészült 
szállodakomplexum továbbra sem üzemel. A Király Fürdő tervei elkészültek, felújítása és bővítése a 
közeljövőben kezdődik el.

» Az ITS-ben szerepelt a Felhévizi Fürdőnegyed Program, melynek eredeti célja egy olyan, a köz-, magán- 
és civil szféra együttműködésével megvalósítható területi program kezdeményezése, mely Felhévíz 
városrészt adottságaira építve egészségturisztikai célterületté teheti a jövőben. A területen 
folyamatosak a fejlesztések (az Egészséges Budapest Program keretében teljesen megújul az Országos 
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Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet (ORFI) és a Budai Irgalmasrendi Kórház, a FINA Vizes VB-hez 
kapcsolódóan felújították a Komjádi-Császár Uszodát, a BGYH tovább korszerűsítette a Lukács 
Gyógyfürdó't), ugyanakkor az egészségturisztikai városrészi program nem készült el.

4. c) Zöld Program
Az ITS három fó' területen határozott meg feladatot a zöldterületek fejlesztésével kapcsolatban.

» Az egyik beavatkozási területet az intenzív használattal jellemezhető' városi nagyparkok integrált - 
sportfunkciók fejlesztését, zöldfelületi rekonstrukciót, intézményfejlesztést és környezetbarát 
közlekedésfejlesztést is tartalmazó - megújítása jelenti. Ezen a téren szinte teljes körűnek mondható a 
Margitsziget zöldfelületi és rekreációs fejlesztése, melynek megvalósítása szorosan kapcsolódott a FINA 
Vizes VB megrendezéséhez. A Nemzeti Tenisz Versenyközpont elhagyatott területének (12 ezer m2) 
parkosítására vonatkozóan is döntés született 2019-ben, mely szerint a FŐKERT 2019-2020-ban végzi el 
a parkosítást. A Városliget zöld- és rekreációs területeinek felújítása folyamatban van, melynek már 
vannak átadott elemei (nagyjátszótér, kutyás játszótér, sportpályák), a megvalósítás teljes egészében a 
Liget Budapest projekt részeként a Városliget Zrt-hez került, a beavatkozások finanszírozását a kormány 
biztosítja.

» A második beavatkozási területet az alulhasznosított parkok jelentik, itt a cél a vonzerő' növelése, a 
zöldterületi fejlesztés, funkciókínálat bó'vítése volt. Az indikatív projektek közül a Népliget állapotában 
nem történt változás (kisebb léptékű rekreációs fejlesztésektől eltekintve). A terület jövó'je szorosan 
összefügg a Népliget környezetében tervezett és folyó kormányzati fejlesztésekkel. A Fő'városi 
Önkormányzat 2016-ban tanulmánytervet készíttetett a terület fejlesztésére vonatkozóan.

» 2015 óta a következő' tervek készültek el: Rákos-patak és környezetének revitalizációja -
megvalósíthatósági tanulmány és mesterterv (2017), Szilas-patak fejlesztése - megvalósíthatósági 
tanulmány és mesterterv (2018); Ráckevei (Soroksári)-Duna menti területek tanulmányterve (2018). A 
kisvízfolyásokra készült tanulmánytervek a különböző' érdekeltek (döntő'en fő'város és kerületek), 
különböző' típusú projektelemeit integrálja, ezzel biztosítva, hogy a különböző' forrásból, különböző' 
szereplő'k által megvalósított projektek területileg is összehangolt módon valósuljanak meg. A kerületek 
bevonásával készült koordinatív tervek mellett a fő'város a TÉR-KÖZ programon keresztül tudta 
biztosítani a kisvízfolyások menti, kerületi projektek megvalósítását.

» Az Óbudai-szigeten nagyobb léptékű rekreációs, zöldfelületi fejlesztés nem valósult meg, 2016-ban a 
Fő'városi Önkormányzat megbízásából készült el egy fejlesztési tanulmányterv a területre.

» A Római-part Aelia Sabina köz és Őrtorony utca közötti szakaszának minő'ségjavító fejlesztésére 
folyamatban van egy koncepcióterv készítése, a projekt 2019-2020-ban fog megvalósulni. Területileg 
ehhez kapcsolódik északon a pünkösdfürdő'i szakasz - árvízvédelmi projekttel összefüggő' - zöldfelületi 
megújítása.

» A harmadik nagy beavatkozási terület az új közparkok kialakítására vonatkozott. A projektek között a 
csepeli új közpark kialakítása szerepelt, melyre vonatkozó tervezés a 8. Sz. akcióterület (Déli Városkapu) 
részeként kezdő'dhet el, de erre vonatkozóan nincs FKT, kormányzati vagy fő'városi közgyűlési döntés.

» A „Nyugati tér térsége - Városliget” akcióterületen belül került nevesítésre - az akkori kormányzati 
szándékoknak megfelelő' elnevezéssel - a Liget 2 projekt, mely a Podmaniczky utca melletti használaton 
kívüli MÁV területek park jellegű hasznosítását javasolta, összekötve ezzel a Nyugati teret és a megújuló 
Városligetet. A 2013.évi ITS egyik kulcsprojektjeként szerepelt a terület átmeneti közpark jellegű 
hasznosítása. Sem az átmeneti hasznosításra, sem a lineáris jellegű Liget 2 projekt kialakítására 
vonatkozóan nem történt érdemi elő'relépés, a projekt nagy valószínűséggel része lesz a terület egészét 
meghatározó MÁV fejlesztéseknek (Déli és Nyugati pályaudvarok felszín alatti összekötése és 
kapcsolódó fejlesztések).

» Fontos kiemelni, hogy 2017-ben elkészült a „Budapest zöldfelületi rendszerének fejlesztési 
koncepciója”, mely önálló, szakági fejlesztési koncepcióként összefoglalja a zöldfelületekkel, illetve a 
zöldinfrastruktúrával kapcsolatosan felmerülő kormányzati, fővárosi, kerületi és társadalmi feladatokat, 
továbbá rövid és hosszú távú fejlesztési célokat fogalmaz meg az élhetőség, a fenntarthatóság, a 
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környezettudatosság erősítése érdekében. A tervezés következő lépéseként elindult a „Budapest 
Zöldinfrastruktúra Fejlesztési és Fenntartási Akciótervének” elkészítése, mely részletezi a közép- és 
rövid távon tervezett beavatkozásokat, illetve projekteket, továbbá meghatározza a megvalósítás jogi, 
pénzügyi, társadalmi (szemléletformálási), tervezési, szervezeti eszközeit, feltételeit.

» Az ITS Zöld Program céljához számos egyéb fejlesztés is illeszkedett, többek között a 10 ezer fa 
ültetésére irányuló program, kisebb zöldfelületi megújítások, de ide sorolható az a szemléletformáló 
tevékenység is, melynek eredményeként elkészültek a „Zöldinfarstuktúra füzetek” 4 témában. Ezek a 
kiadványok letölthetők a fővárosi honlap nyitóoldaláról, céljuk a szakemberek munkájának támogatása 
és a városlakók tájékoztatása, ismereteinek bő'vítése.

4. d) Kulturális intézményfejlesztési program
» A sokszínű szabadidős és kulturális kínálat infrastruktúrájának bővítését a fővárosi önkormányzat 

nagyléptékű intézményfejlesztési projektekkel is támogatni kívánta az ITS időszakában.

» A Fővárosi Önkormányzathoz tartozó legnagyobb kulturális célú fejlesztés a Fővárosi Állat és Növénykert 
bővítése, mely idő'közben a Liget projekt részévé vált, a finanszírozás döntő'en kormányzati támogatással 
valósul meg. A központi építmény, az ún. Biodóm építése mellett megújul a műemléki védettségű 
hullámvasút és környéke, a kiszolgáló zónák, az elefántház, és elkészül a 700 férő'helyes Hermina Garázs. 
2018-ban átadták a Mesepark projektelemet. A projekt tehát a megvalósítás fázisában van, várható 
átadása 2021-re tehető'. Az eredetileg elő'irányzott költségek (ITS-ben 25,3 milliárd Ft) jelentő'sen 
megemelkedtek, jelenleg az összköltséget mintegy 56-62 milliárd Ft-ra becsülik, a kormányzati 
támogatás lényegében az építmény jelenleg folyó munkáit fedezi, melyhez nagyságrendileg további 15
20 milliárd Ft-ra lesz szükség a belső terek végleges kialakításához.

» A Duna parti vonzerő'k decentralizált fejlesztését az Óbudai Gázgyár központi területeinek (Óratorony 
és a mellette álló műemléki védelem alatti épületek) funkcióváltása szolgálta volna. A terület 
megújulása, közösségi-kulturális-innovációs központként való működése egyrészt kiegészítené az észak
budai Duna-part rekreációs j kínálatát, másrészt erő'sítené a a Graphisoft Park révén itt létrejött 
innovációs központot. Az Óbudai Gázgyár területének kármentesítése a projekt előfeltételét jelenti, így 
ennek várható elhúzódása miatt reálisan csak 2015 után valósítható meg.

» A Kiscelli Múzeum felújítási munkái folyamatban vannak, elkészült a múzeum alatti sziklapince kiállító 
térré alakítása és a földszinti előcsarnok megújítása. A kastély környezetének rendezésére a kerületi 
önkormányzat valósítja meg, melyet a TÉR-KÖZ program is támogat.

KÜLSŐ TRENDEK, FEJLESZTÉSPOLITIKA

» A zöldfelületekkel való ellátottság és általában az embereket körülvevő' városi környezet minő'sége egyre 
fontosabb tényező' az élhető'ség szempontjából. Az életminőséget mérő' globális rangsorok felállításában 
a környezet és a kultúra fontos összetevő, tehát nem csak az ökoszisztéma szolgáltatások miatt fontos 
a szerepe - egészség, klímavédelem az adaptációban és a mitigációban betöltött jelentősége miatt, 
biodiverzitás stb. - hanem gazdasági szempontból is. A globális városrangsorok (Mercer, Economist 
Intelligence Unit) elsősorban gazdasági céllal készülnek, a befektetők, a globális szinten mobil, képzett 
munkaerő és a felsőfokú oktatásban résztvevő'k számára nyújt eligazodást.

» A városi terek - nem csak a zöld, hanem kulturális tereink is - az egészség, a jól lét (az angol, „wellness”” 
szó értelmezésében), a közösséghez tartozás kereteit adják. A nagyvárosokban a beépítettség miatt a 
nagyobb parkok kialakítására pont a legsűrűbben lakott városrészekben fizikailag korlátozott a 
lehetőség, ezért felértékelődnek azok az „akupunktúra” pontok, a fizikai, mentális, pszichés megújulás 
terei, ahol az emberek megpihenhetnek, találkozhatnak. Ezek lehetnek kis méretű, intenzív és inspiráló 
területek, de ezt szolgálják az átmeneti hasznosításként megnyitott, berendezett és belakott 
közterületek is. Budapesten az elmúlt években ilyen volt a Szabihíd projekt, de népszerűek a városi civil 
csoportok Duna-parti kezdeményezései is. Ezek a projektek erő's brandépítő' erő'vel bírnak, 
hozzájárulnak Budapest sokszínű szabadidős kínálatához, nagy szerepe van a fiatalok vonzásában, 
megtartásában, de új élményt kínálnak minden korosztály számára.
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ÉRDEKELT CSOPORTOK SZEREPVÁLLALÁSA

» A kormányhoz számos sport- és kulturális nagyprojekt megvalósítása kötődik az ITS idó'szakában (Liget
Budapest beruházásai, az Operaház és az Iparművészeti Múzeum felújítása, a kó'bányai Északi
Járműjavító területén az Operaház műhelycsarnokának és az új Közlekedési Múzeum kialakítása, Duna 
Aréna, Puskás Aréna), de jelentó's az új felsó'oktatási infrastruktúra volumene is - NKE. MOME, 
Testnevelési Egyetem campusai -, valamint elkezdó'dtek a nagyobb kórházfelújítások és tervezések az 
Egészséges Budapest Program keretében. Zöldterületi szempontból a legfontosabb fejlesztést az Orczy- 
kert, a Millenáris Széll Kapu és a Városliget megújítása jelenti, de a kormány finanszírozással támogatta 
több kerület zöldterületi és sportfejlesztési projektének megvalósítását is (pl. Vörösmarty tér, József 
nádor tér). Az értékó'rzó' felújításhoz saját projektjei is kapcsolódnak (Várnegyedben intézményi célú 
rekonstrukciók; járműjavító ipari műemléképületeinek hasznosítása), ugyanakkor a Világörökségi 
terület és környezetének, illetve a belvárosi historikus épületállomány megújítására továbbra sincsenek 
célzott felújítási programok. A 2024. évi Olimpia megrendezésére vonatkozó pályázat visszavonását 
követó'en is tovább folytatódott a professzionális célú sportinfrastruktúrák fejlesztése és a 
nagyrendezvények megpályázásával továbbiak tervezése is folyamatban van. A kormány tervei szerint 
a Várnegyed kulturális funkciói (Nemzeti Galéria elköltöztetésével) tovább csökkennének az intézményi 
funkciók javára, mely a kínálat decentralizálását nem szolgálja. A kormány támogatta több fó'városi 
projekt finanszírozását (FÁNK, Vizes VB-hez kapcsolódó rakparti sétány kialakítása; Európa 
Sportfó'városa 2019 programhoz támogatására rekreációs infrastruktúra fejlesztése a városi parkokban).

» A cél megvalósításának kiemelt partnerei a kerületek: ide sorolhatók a TÉR-KÖZ programból támogatott 
projektek, melyek önrésze elérte a 16 milliárd Ft-ot 2013 óta. Folytatódott a belváros közterületi 
megújítása (V. kerület), az éjszakai gazdaság egyik legintenzívebb területén (VI. és VII. kerületek) a 
közterületek állapotában azonban inkább a minó'ség romlása jellemzó'. Komplexebb területi 
városrehabilitációra uniós források 2014 után már csak a társadalmilag-fizikailag leromlással 
fenyegetett városrészek esetében volt elérhetó' Budapesten. A projektek nagyságrendje is inkább csak 
egy szűkebb terület vagy egy-egy épület megújulását támogatta a szoft programok mellett. A kerületek 
a helyi kulturális, zöld, sport és rekreációs jellegű fejlesztések mellett saját eszközeikkel - az igényekhez 
viszonyítva csak kis mértékben - de támogatni tudták a társasházak felújítását is.

» A szakmai civil szervezetek városi közterületekhez, épületekhez kapcsolódó eseményei (pl. VALYO, KÉK, 
Budapest 100), közösségi/részvételi tervezésben való szerepvállalása egyre eró'sebb, mellettük már 
jelen vannak azok a civil kezdeményezések is, amelyek a városi közterületek minó'ségének, tisztaságának 
megó'rzését támogatják az on-line eszközök használatával közösségi platfrokon keresztül, önkéntesek 
bevonásával (Járókeló'.hu; Hulladékvadász).

JAVASLATOK AZ ITS MEGÚJÍTÁSÁRA VONATKOZÓAN:

A tématerületek integrálása más célok- az erősebb, üzenet értékű célok előtérbe helyezésével 
- javasolt (pl. zöld tématerület egy átfogóbb klímacél vagy környezeti tartalmú cél alá kerülhet)

Budapest Zöldinfrastruktúra Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv alapján prioritások 
meghatározása az ITS idószakára

Fürdóváros Program önálló szerepeltetésének elhagyása a nagyfokú megvalósítás miatt, a 
további fejlesztések (adott esetben a Józsefvárosi strand kialakítása, a Király Gyógyfürdó és a 
Gellért Gyógyfürdó felújítása) önálló projektként szerepeltetése a kulturális, szabadidós 
fóvárosi fejlesztéseket integráló cél alatt.

Ugyanígy a kulturális intézményfejlesztési alcél külön szerepeltetése sem indokolt a jövó'ben, a fó'város - az 
eddigiekhez hasonlóan - a tulajdonában lévó' intézmények (mozik, színházak, levéltár, Fó'városi Szabó Ervin 
Könyvtár hálózata, múzeumok) idószerű felújítása mellett tud egy-egy nagyobb léptékű felújítást a jövóben is 
vállalni, de ezek nagyságrendje nem fogja elérni a FÁNK bó'vítésének léptékét.
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4. SOKSZÍNŰ, ÉRTÉKŐRZŐ, ZÖLD NAGYVÁROSI KÖRNYEZET - fővárosi projektek 2015-2022

VÁROSMEGÚJÍTÁSI PROGRAM

PROJEKT EREDETI PROJEKTADATOK (2015) VÁLTOZÁSOK ÉRTÉKELÉSE

4.1. Közösségi terek és 
integrált 
közterületi 
megújítások 
(TÉR_KÖZ PLUSZ)

Becsült költség 5 milliárd Ft

Finanszírozás fővárosi költségvetés
Ütemezés folyamatos

Felelős Városfejlesztésért felelős Fp-h

Rövid tartalom összfővárosi jelentőségű
közterületek és hálózati 
mintaprojektek 
megvalósításának támogatása 
Budapest teljes területén.

Megjegyzés a TÉR_KÖZ program folytatása

TÉR-KÖZ-ként folytatódott (2013., 2014., 2016., 2018.
90 projekt támogatása összesen 13,95 milliárd forinttal

A forrást Budapest Főváros Önkormányzata költségvetésében biztosította, részben 
az EIB hitelkeret igénybevételével

STÁTUSZ► ►►
TÍPUS 

o
AKCIÓTERÜLET

4.2. A belvárosi Duna- 
partok komplex 
közterületi 
rehabilitációja

Becsült költség
1. ütem: - rakpartok: 5 milliárd Ft

- Széchenyi tér komplex 
megújítása: 4 milliárd Ft

- úszóművek: 3-6 milliárd Ft

2. ütem: 3,5 milliárd Ft

3. ütem: tervek függvényében a
későbbiekben meghatározva

Finanszírozás VEKOP, központi költségvetés,
fővárosi költségvetés

Ütemezés 2014-2020 ütemezetten

Felelős Városfejlesztésért felelős Fp-h
(partner: Humán ügyekért 
felelős Fp-h, BVA Nonprofit 
Kft.)

Rövid tartalom a folyópart intenzívebb 
használatának és akadálytalan 
gyalogos megközelítésének 
megteremtése, alsó rakpart 
megosztott használata,

I. ütem: engedélyezési terv 2017-2018-ban kidolgozásra került, a terv hatósági 
engedélyekkel rendelkezik. (RAK-PARK)

► »

II. ütem: a 2017. évi FINA Vizes Világbajnokságra időzítve - megtervezésre és 
kivitelezésre került. A Margit híd és Kossuth tér közötti szakaszra vonatkozó 
építészeti tervek elkészültek, a megvalósításra a közeljövőben kerülhet sor.

► ►►

A III. ütem terveinek elkészítésére 2017-ben építészeti tervpályázat került 
lebonyolításra. A Fővárosi Önkormányzat megbízásából jelenleg folyamatban van 
az építési engedélyezési tervek kidolgozása, amelyet hatósági engedélyeztetés és 
tenderdokumentáció készítése követ.
► »

STÁTUSZ

TÍPUS 

o
AKCIÓTERÜLET

©
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közösségi tér funkciók 
bővítése. 3 ütem:

1. ütem: Kossuth tér és Fővám tér
közötti szakasz, integrálva a 
„Budapest Szíve Program - 
Kaputérség Projekt” II. ütemét 
(Széchenyi tér, József A. utca)

2. ütem: Kossuth tér és Dagály
Úszóaréna közötti szakasz

3. ütem: Kolosy tér - Döbrentei tér

Meg'egyzés első ütemben a Fővám tér és
Parlament közötti szakasz 
előkészítése megkezdődött 

A 2. ütem finanszírozása és 
menedzselése a FINA 2017. évi 
úszó világbajnoksághoz 
kapcsolódóan kormányzati 
hatáskörben.

A 3. ütem előkészítése 2016- 
ban megkezdődik.

4.3. Történeti 
épületegyüttesek 
megújítása

Becsült költség 1 milliárd / év: műemléki, ÉÉT 
keret + állagmegóvási keret;

+ elérhető források alapján

Finanszírozás Horizon 2020, KEHOP, Európai 
Területi Együttműködés 
programjai; fővárosi 
költségvetés: műemléki keret, 
ÉÉT keret, állagmegóvási keret, 
Városfejlesztési alap

Ütemezés 2016-től folyamatosan

Felelős Városfejlesztésért felelős Fp-h
(partner: Humán ügyekért 
felelős Fp-h)

Rövid tartalom Integrált Városmegújítási Keret 
kialakítása;

A főváros a Építészeti Értékvédelmi Támogatás keretében

■ 2015-ben összesen 200 millió forintot osztott szét, a 38 beadott pályázatból 
27-et támogatva: társasházak, iskola és más intézmények épületének 
megújítására. (pályázati kiírás 564/2015. (IV.29.) Főv. Kgy. hat. / pályázat 
eredménye 1761/2015.(XII.2.) Főv. Kgy. hat.)

■ 2016-ban összesen 135 millió forintot osztott szét, a 32 beadott pályázatból 
21-et támogatva: társasházak, iskola és más intézmények épületének 
megújítására. (pályázati kiírás 848/2016. (VI.8.) Főv. Kgy. hat. / pályázat 
eredménye 109/2017.(I.25.) Főv. Kgy. hat.)

A főváros a Műemléki Keret támogatás keretében

■ 2015-ben összesen 300 millió forintot osztott szét, a 57 beadott pályázatból 
40-et támogatva: társasházak, egyházi és intézményi épületek megújítására. 
(pályázati kiírás 565/2015. (IV.29.) Főv. Kgy. hat. / pályázat eredménye 
1762/2015.(XII.2.) Főv. Kgy. hat.)

STÁTUSZ

TÍPUS 

o
AKCIÓTERÜLET

©o©
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FÜRDŐVÁROS PROGRAM

PROJEKT EREDETI PROJEKTADATOK (2015) VÁLTOZÁSOK ÉRTÉKELÉSE

Szoft program a fővárosi 
épületállomány 
energiahatékonysági, 
értékőrző és állagmegóvó 
megújításának támogatására a 
kapcsolódó tömb és városrész 
szintű szemlélettel;

kezdeményező szerep a 
fenntartható finanszírozás és a 
tanácsadási/ információs 
szolgáltatások kiépítésében

Megjegyzés A historikus városszövet
épületállományának 
energetikai megújítására 
vonatkozó kézikönyv 
elkészítése folyamatban

■ 2016-ben összesen 392 millió forintot osztott szét, a 60 beadott pályázatból 
50-et támogatva: társasházak, egyházi és intézményi épületek megújítására. 
(pályázati kiírás 844/2016. (VI.8.) Főv. Kgy. hat. / pályázat eredménye 
379/2017.(IV.5.) Főv. Kgy. hat.)
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4.4. A Gellért
gyógyfürdő

Becsült költség 2,175 milliárd Ft

Finanszírozás fővárosi költségvetés

Ütemezés 2016-2018

Felelős BGYH Zrt.

Rövid tartalom gépészeti rekonstrukció és 
szolgáltatásfejlesztése 
(bővítés)

Megjegyzés szakértői anyag elkészült

Nagyobb léptékű felújításra és szolgáltatásbővítésre - az eredeti tervekkel szemben 
- nem került sor. A halasztás oka elsősorban az szálloda időszerű felújítása és az 
üzemeltetési modell esetleges változása. A Gellért Szállót az Indotek Group 
vásárolta meg 2019-ben, a felújítása közeljövőben tervezett. A fürdő üzemeltetése 
továbbra is a BGYH feladatkörében marad, s a szálló minőségi 5*-os fejlesztésével 
párhuzamosan a fürdő felújítására is sor kerül.

STÁTUSZ

»>
(energetikai 4.9 
alatt)
TÍPUS

®
AKCIÓTERÜLET

4.5. Széchenyi 
Gyógyfürdő 
gépészeti 
rekonstrukciója

Becsült költség 1,5 milliárd Ft

Finanszírozás fővárosi költségvetés

Ütemezés 2014-2017

Felelős BGYH Zrt.

Rövid tartalom szolgáltatásbővítés; komplex 
gépészeti rekonstrukció, 
környezetbarát technológiák 
alkalmazása, a közeli

2015-2016 során megvalósult projekt: gépészeti korszerűsítés a hideg- és 
termálvizes kutak rekonstrukciója, jellemzően az alagsori alapvezetékek és 
gépházak korszerűsítése
összköltség:1,5 milliárd Ft, melyből 500 M Ft volt hitel

STÁTUSZ► ►►
TÍPUS

®
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intézmények termikus 
energiával való ellátása

Megjegyzés szakértői anyag elkészült

AKCIÓTERÜLET

4.6. Palatinus 
Strandfürdő 
főépület és
központi 
vendéglátó 
egységének 
felújítása, 
átépítése

Becsült költség 2,19 milliárd Ft

Finanszírozás KEHOP (1,3 milliárd); fővárosi
költségvetés

Ütemezés 2015-2016

Felelős BGYH Zrt.

Rövid tartalom szolgáltatásfejlesztések;
leromlott műszaki és esztétikai 
állapotú épület (bauxitbetonos 
szerkezetek) műemléki 
rekonstrukciója és 
korszerűsítése, téli 
üzemeltetés biztosító 
fejlesztések .

Palatinus Strandfürdő 
épületenergetikai 
korszerűsítése.

Megjegyzés főépület felújítása jogerős elvi
építési engedéllyel rendelkezik

A projekt megvalósult, (2016-2017), a projekt részei: 
főépület és környezetének rekonstrukciója funkcióbővítéssel 
termálmedence lefedése
fitnesz- és wellness részleg kialakítása 
összköltség: 2,2 milliárd Ft, melyből 1,2 milliárd Ft volt hitel

STÁTUSZ► ►►
TÍPUS

AKCIÓTERÜLET 

©

4.7. Király Gyógyfürdő Becsült költség 1,54 milliárd Ft

Finanszírozás fővárosi költségvetés

Ütemezés 2020

Felelős BGYH Zrt.

Rövid tartalom bővítés, átépítés, rekonstrukció

Megjegyzés elvi építési engedély

2018-ban elkészültek a Király fürdő rekonstrukciójának és bővítésének tervei, 
beruházás eredetileg 2019-ben indult volna, a csúszás miatt a megvalósítás 
időszaka kitolódik 2020-2021-re.
tervezett költségvetés 1,5 milliárd Ft.

STÁTUSZ► »
TÍPUS

®
AKCIÓTERÜLET

4.8. Egyéb fejlesztések 
(Paskál, 
Pesterzsébeti 
Strandfürdő, 
Csillaghegyi 
strand, Lukács 
Gyógyfürdő; Rácz 
fürdő, Palackozó)

Becsült költség 7 milliárd Ft

Finanszírozás fővárosi költségvetés 

Ütemezés folyamatos

Felelős BGYH Zrt.

Paskál Fürdő fejlesztése megvalósult (2015-216), a projekt részei: 
fedett részleg kialakítása (tanmedence, babamedence, gyógymedence, 
élménymedence, szaunák, kezelőhelyiségek)
kültéri élménymedence 
összköltség: 1,4 milliárd Ft, melyből 200 M Ft volt hitel)

STÁTUSZ► ►► 
TÍPUS 

®
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Rövid tartalom téli üzemeltetés kialakítása, 
szolgáltatásbővítés, átépítés, 
rekonstrukció

Megjegyzés

Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő fejlesztése megvalósult (2017-2018): a fejlesztés 
7800 m2 területen 12 új medence kialakítása az új fürdőépületben 
négyzetméternyi fürdőterület beépítése
Összköltség: 3,9milliárd Ft (a KEHOP-ból finanszírozott energetikai korszerűsítéssel 
együtt)

Megvalósult a Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógy- és Strandfürdő megújítása (2018
2019), eredményeként egy 13 medencés, egész évben üzemelő gyógy- és 
élményfürdő jött létre. Modernizálták a helyi védelem alatt álló kupolás 
"áltörökfürdőt" és egy 4300 négyzetméteres új épülettel is bővült a létesítmény. A 
fürdő déli, hátsó része még zárva maradt, a forgalom függvényében döntik majd el, 
hogy ezen a területen mi valósuljon meg.
Összköltség: 3,4 milliárd Ft

2015-ben folytatódott a Dandár Fürdő fejlesztése: megújultak a belső terek és a 
beltéri medencék (előző évben adták át az új kültéri medencéket).

A Rác Fürdő sorsa továbbra sem rendeződött, a fürdő és a hozzá kapcsolódó 
szállodakomplexum továbbra sem üzemel. (A főváros szerette volna megszerezni a fürdőt, 
ezért a Fővárosi Közgyűlés 2019. májusban arra utasította a REK Rác Fürdő Eszközkezelő Kft. 
ügyvezetőjét, hogy a fürdő és a hotel felszámoló általi értékesítése során mindkét 
felépítmény, azaz a teljes ingatlan együttes tulajdonjogának megszerzése érdekében 7,4 
milliárd forint összeghatárig ajánlatot tegyen.

Megkezdődtek az egyeztetések egy új fürdő fejlesztéséről a józsefvárosi rekreációs 
övezetben (Kőbányai út menti egykori vasúti területek - koncepcióterv fázis).

AKCIÓTERÜLET

4.9. Több fürdőt érintő 
energetikai 
fejlesztések

Becsült költség 3,75 milliárd Ft

Finanszírozás Városfejlesztési Alap /ISCO 

Ütemezés 2017-2019

Felelős BGYH Zrt.

Rövid tartalom Energiahatékonyság fejlesztése 

Megjegyzés

A KEHOP igénybevételével a következő fürdőkben valósulhattak meg energetikai 
fejlesztések:
Palatinus Strandfürdő (teljes ktg: 63,1 M Ft, ebből támogatás: 50,5 M Ft)
Paskál Gyógyfürdő (teljes ktg: 98,5 M Ft, ebből támogatás: 78,8 M Ft)
Széchenyi Gyógyfürdő és Dandár Gyógyfürdő (teljes ktg: 176,8 M Ft, ebből 
támogatás: 141,5 M Ft)
Pesterzsébeti Sós-jódos Fürdő (teljes ktg: 216,8 M Ft, ebből támogatás: 173,4 M Ft) 
Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő (teljes ktg: 286,3 M Ft, ebből támogatás: 229 M Ft) 
Lukács Gyógyfürdő és Uszoda és a Szent Gellért Gyógyfürdő és Uszoda (teljes ktg: 
284,9 M Ft, ebből támogatás: 227,9 M Ft)
A projektek 2019-ben befejeződnek

STÁTUSZ► ►►
TÍPUS

®
AKCIÓTERÜLET
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ZÖLD PROGRAM
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4.10. Fürdőváros Becsült költség 50 millió Ft A terület komplex fejlesztésére vonatkozó szakmai dokumentáció nem készült. STÁTUSZ
Koncepció Finanszírozás fővárosi költségvetés »>

Ütemezés 2017

Felelős Városfejlesztésért felelős Fp-h, TÍPUS
BGYH Zrt.

Rövid tartalom fejlesztési tanulmány és
marketingstratégia, benne AKCIÓTERÜLET
Felhévíz Fürdőnegyed ©fejlesztési program kidolgozása 
is

Megjegyzés

PROJEKT EREDETI PROJEKTADATOK (2015) VÁLTOZÁSOK ÉRTÉKELÉSE

4.11. Rákos-patak 
integrált 
fejlesztése

Becsült költség 1 milliárd Ft

Finanszírozás fővárosi költségvetés

Ütemezés 2016: előkészítés
(megvalósíthatósági 
tanulmány)

Felelős Városfejlesztésért felelős Fp-h

Rövid tartalom fővárosi projektelem: 
patakmeder revitali- 
zálása/rekonstrukciója 
(szakaszosan)

Megjegyzés a fővárosi kerületek és
agglomerációs települések 
önkormányzataival 
együttműködésben a patak 
menti területek zöldterületi, 
rekreációs megújítása, hálózati 
kapcsolatok kiépítése 
(kerékpárút),

kerékpárút fejlesztés: 
közlekedési projekteknél

Rákos-patak és környezetének revitalizációja címmel 2017-ben elkészült egy 
területileg és beavatkozás-típusokat tekintve is átfogó megvalósíthatósági 
tanulmány és mesterterv. mely mentén az egyes projektelemek - forrás 
rendelkezésre állása esetén - el tudnak indulni.

A fővárosi hatáskörben lévő patak-meder rekonstrukció nem kezdődött el.

Kapcsolódó: projekt: 3.27
Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" című projekt (VEKOP), 2,3 milliárd Ft 
kerékpárút fejlesztésére

STÁTUSZ

TÍPUS 

o
AKCIÓTERÜLET
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PROJEKT EREDETI PROJEKTADATOK (2015) VÁLTOZÁSOK ÉRTÉKELÉSE

zöld- és közösségi terek 
fejlesztése a TÉR_KÖZ-ből

4.12. Margitsziget 
integrált 
fejlesztése

Becsült költség 15 milliárd Ft

Finanszírozás fővárosi költségvetés

Ütemezés folyamatos

Felelős Városfejlesztésért felelős Fp-h
(partner: Humán ügyekért 
felelős Fp-h)

Rövid tartalom infrastrukturális, rekreációs, 
zöldterületi és a 
közbiztonságot javító 
fejlesztések

Megjegyzés teljes körű szennyvízelvezetés
5 milliárd Ft értékben a 3. cél 
alatt

A projekt jelentős hányada megvalósult:

2015- ben wifi - és kamerarendszer kiépítés és a futókör melletti sétány felújítása 
(221 millió Ft)

2016- 2017-ben: FINA 2017 VB-hez kapcsolódó zöldfelület-fejlesztés (575 millió 
Ft), Margitszigeti szökőkút multimédiás bővítése (49 millió Ft); Kisállatkert 
rekonstrukciója (35 millió Ft);

kapcsolódó projektek: 3.17 (szennyvízelvezetés kiépítése); 4.6 (Palatinus 
felújítása, bővítése)

A FINA 2017 VB-hez kapcsolódóan megújult a gerincút, játszóterek, bővült a fitneszpark

A KKBK beruházásában újultak meg a sportlétesítmények (Hajós Alfréd Nemzeti 
Sportuszoda és Széchy Tamás Uszoda).

Az egykori teniszpályák területe (a teniszstadion és a HM teniszpályák területe) 
rendezésre vár. A Nemzeti Tenisz Versenyközpont elhagyatott területének(12 
ezer m2) parkosítására vonatkozóan döntés született, az engedélyokirat szerint 
a FŐKERT 2019-2020-ban végzi el a parkosítást, költségek: bruttó 226 millió Ft

STÁTUSZ► ►►
TÍPUS

AKCIÓTERÜLET 

©

4.13. Római part
fejlesztése

Becsült költség 1,5 milliárd Ft

Finanszírozás VEKOP, fővárosi költségvetés 

Ütemezés 2017-2019

Felelős Városfejlesztésért felelős Fp-h

(partner: Humán ügyekért felelős Fp-h)

Rövid tartalom parti sétány és kerékpárút 
fejlesztése, vízisport funkciók 
erősítése

Megjegyzés Csillaghegyi-öblözet
árvízvédelmi projekt 10 
milliárd Ft értékben a 3. cél 
alatt

A Főkert Nonprofit Zrt. koncepciótervet készített a Római-part Aelia Sabina köz és 
Őrtorony utca közötti szakaszának megújítására.
A Fővárosi Közgyűlés 2020. január 29-i ülésén döntött arról, hogy széleskörű 
társadalmi bevonással, közösségi tervezés keretében kerüljön megalkotásra a 
Római-part jövőképe és fejlesztési koncepciója.

STÁTUSZ
► »
TÍPUS

®
AKCIÓTERÜLET

o

4.14. Óbudai-sziget 
rekreációs 
fejlesztése

Becsült költség 1 milliárd Ft

Finanszírozás fővárosi költségvetés

2016-ban tanulmányterv készült.
1171/2017. (IV. 3.) Korm. határozat az Óbudai-sziget állami tulajdonban lévő 
területeinek fejlesztési koncepciójáról.

STÁTUSZ
► »



KULTURÁLIS INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI PROGRAM

PROJEKT EREDETI PROJEKTADATOK (2015) VÁLTOZÁSOK ÉRTÉKELÉSE

Ütemezés 2016: előkészítés

Felelős Városfejlesztésért felelős Fp-h

Rövid tartalom szabadidős funkciók bővítése, 
zöldfelület minőségi fejlesztése

Megjegyzés kormányzati projekttel
összehangolt fejlesztési 
program

Nagyobb léptékű rekreációs célú fejlesztés nem valósult meg.
Kapcsolódó projekt: Déli részre a kormány is készíttetett egy tanulmánytervet 
2015-ben, de a hasznosításról még nincs egyértelmű döntés. 2019-ben kikerült a 
terület a világörökségi várományos területek közül (Limes), illetve a kormány 2019- 
ben határozatot hozott a területen egy kajak-kenu sportakadémia fejlesztésére, 
illetve árvízvédelmi fejlesztés megvalósítására.

TÍPUS

AKCIÓTERÜLET 

o
4.15. Csepel közpark Becsült költség 5 milliárd Ft

Finanszírozás fővárosi költségvetés, központi 
költségvetés

Ütemezés 2018-ig: előkészítés

Felelős Városfejlesztésért felelős Fp-h

Rövid tartalom új városi közpark kialakítása 

Meg'egyzés Olimpiai rendezés esetén 2020
előtt meginduló megvalósítás

Nem valósult meg.

Kapcsolódó projekt: Déli Városkapu (kormányzati projekt)

STÁTUSZ

»>
TÍPUS

®
AKCIÓTERÜLET

©
4.16. Budapest 

Zöldfelületi 
rendszerének 
fejlesztési 
programja 
(koncepció és
akcióterv)

Becsült költség 25 millió Ft + éves szinten 100
millió Ft fatelepítésre

Finanszírozás fővárosi költségvetés

Ütemezés 2016

Felelős Városfejlesztésért felelős Fp-h,
Főkert Zrt. (partner: Humán 
ügyekért felelős Fp-h)

Rövid tartalom a várostérség ökológiai 
hálózatának, zöldterületi 
fejlesztéseinek és a 
zöldfelületek növelésének (pl. 
fásítás) integrált programja 
várostérségi szinten.

Megjegyzés

Budapest zöldfelületi rendszerének fejlesztési koncepciója elkészült és elfogadta a 
közgyűlés (1255/2017.(VIII.30.) Kgy. hat.).
Jelenleg a stratégia és akcióterv tervezése zajlik (várhatóan 2020-ban fejeződik be).

STÁTUSZ

TÍPUS 

®
AKCIÓTERÜLET

PROJEKT EREDETI PROJEKTADATOK (2015) VÁLTOZÁSOK ÉRTÉKELÉSE

4.17. Gázgyár Kulturális
Negyed

Becsült költség 5 milliárd Ft

Finanszírozás fővárosi költségvetés

A funkcióváltás előfeltételét jelentő kármentesítés nem történt meg, ezért a 
projekt sem tudott elindulni.

STÁTUSZ 

»>
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PROJEKT EREDETI PROJEKTADATOK (2015) VÁLTOZÁSOK ÉRTÉKELÉSE

Ütemezés 2020 után

Felelős Humán ügyekért felelős Fp-h

Rövid tartalom állagmegóvással érintett 
épületek és fővárosi 
tulajdonban maradó területek 
hasznosításának programja

Megjegyzés megvalósítása csak a
kármentesítést követően

TÍPUS 

® 
AKCIÓTERÜLET

o
4.18. Fővárosi Állat- és 

Növénykert 
fejlesztése

Becsült költség Pannon Park: 25,3 milliárd Ft 
Mesepark: 500 millió Ft

Finanszírozás központi költségvetés

Ütemezés 2015-től ütemezett
megvalósítás (2019 a 
véghatáridő)

Felelős Humán ügyekért felelős Fp-h

Rövid tartalom az egykori Vidámpark 
területének hasznosítása, új 
attrakciók kialakítása (Pannon 
Park, Mesepark)

Megjegyzés 1044/2015. (II.10.) Korm hat.-
ban előzetesen biztosított támogatás;
tervezés folyamatban; Mesepark megvalósítása 

folymatban

A projekt megvalósítása folyamatban van.
A projekt összköltsége: 56,1-62,8 milliárd Ft-ra emelkedett (ebből 43,73 milliárd Ft 
a jelenleg folyó munkákra, a belső munkálatok költsége miatt az összeköltség 
változhat), melynek finanszírozását a központi költségvetés biztosítja (eddig 
előirányzott összeg:43,73 milliárd Ft).

A központi építmény, az ún. Biodóm fényáteresztő tetejének acél tartószerkezete 
2018-ban elkészült, 2019-ben felkerült rá a fényáteresztő ETFE-fóliamembrán is. Az 
épület belsejében állnak a szerkezetek. A kivitelezési munkák 2020-ban fejeződnek 
be, ezután készülnek el a belső munkálatok. (II. Ütem). A biodóm építése mellett 
megújul a műemléki védettségű hullámvasút és környéke, a kiszolgáló zónák, az 
elefántház és befejeződik a Hermina Garázs építése. Az átadás várható időpontja: 
2021.

A Mesepark projektelem - benne a Holnemvolt Várral - 2018-ra készült el, szintén 
központi költségvetési támogatással (3 milliárd Ft)

STÁTUSZ

TÍPUS

®
AKCIÓTERÜLET

©

4.19. Kiscelli Múzeum 
és park
megújítása

Becsült költség 317 millió Ft

Finanszírozás központi költségvetés

Ütemezés 2016

Felelős Humán ügyekért felelős Fp-h

Rövid tartalom felújítás, funkciók bővítése,
látogatóbarát fejlesztések

Megjegyzés 1067/2015. (II.23.) Korm hat -
ban rögzített támogatás

A múzeum épületének fejlesztéséhez a szakvélemények, valamint az engedélyes és 
kiviteli tervek 2016-ban elkészültek. A projekt megvalósítása jelenleg is 
folyamatban van
Eddig elkészül elemek:
múzeum alatti sziklapince kiállító térré alakítása, múzeum földszinti előcsarnok 
megújítása (költség: 340 millió Ft)

2018-as TÉR-KÖZ pályázatban keretében készültek tervek a környezet 
(park)rendezésére, melyet a helyi önkormányzat valósít meg..

STÁTUSZ

TÍPUS

®
AKCIÓTERÜLET
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5. NYITOTT, SZOLIDÁRIS ÉS AKTÍV 

BUDAPESTIEK
/ TEMATIKUS CÉL

A fő'városi hatáskörben maradt szociális ellátórendszerek működési hatékonyságának, az ellátottak, ügyfelek 
elégedettségének, valamint a fiatalok és rászorulók életesélyeinek növelése. Az egyéni és közösségi 
öngondoskodás, felelősségvállalás, szolidaritás és önkéntesség, valamint a tolerancia és Budapest befogadó 
jellegének erő'sítése.

A CÉL TELJESÜLÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE:

Budapest hosszú távú városfejlesztési koncepciójának (VFK) társadalompolitikai céljai között a 
népességmegtartás és az egyenlő esélyek biztosítása kitüntetett szerepet kap. Az idősoros adatokat tekintve a 
lakosságszám stabilnak mondható, az elmúlt két évben a kis mértékű csökkenés és növekedés váltotta egymást. 
Az idegenellenes beállítottsággal rendelkező'k arányát a TÁRKI méri kétévente reprezentatív mintán (Piréz-index), 
mely azt mutatja, hogy a fő'városban is nő'tt az idegenellenesség. Ennek erő'södése a kutatók szerint erő's 
összefüggést mutat a migrációval kapcsolatos kormányzati álláspont erő's médiajelenlétével. Az önkéntesség 
szintjére jellemző', hogy a KSH 2014 és 2017 évi adatait összevetve kismértékű növekedést mutat, viszont sokkal 
alacsonyabb mértékű, mint az országos átlag.

A VFK elfogadása óta jelentő'sen megváltozott a nagy ellátórendszerek működési háttere, jelenleg a fő'városi 
önkormányzat két fő' területen (idősellátás, a hajléktalan ellátás) felel olyan szolgáltatásokért, melyek fizikai 
infrastruktúrához kapcsolódnak, így az elmúlt idő'szakban a szolgáltatás színvonalát és a működési hatékonyságát 
első'sorban itt tudta növelni. A fő'városi tulajdonban lévő' bérlakásállomány az elmúlt idő'szakban tovább csökkent, 
a bérlakáspiacon betöltött szerepe minimális.

A szoft jellegű tevékenységek nagy része folyamatos jellegű tevékenység, mely a költségvetési támogatás keretei 
és a megpályázható források függvényében valósult meg. Összességében elmondható, hogy a jó projektek 
folytatására, fenntartására nem nagyon vannak meg a lehető'ségek.

5.a)  Szociális célú infrastruktúrák megújítása, bővítése
» A KEHOP épületenergetikai célú intézkedéséből a 5 milliárd Ft támogatást kapott a Fő'városi 

Önkormányzat a saját tulajdonában élő' szociális létesítmények épületenergetikai felújítására. A 2,2 
milliárd forint támogatásból két idő'sek háza és a hajléktalanok átmeneti szállása épületenergetikai 
felújítása valósulhatott volna meg, de az eredetileg Városházára megítélt 2,4 milliárd forint 
átcsoportosításával lehető'ség nyílik további intézményekben is a felújításra. A projektek megvalósítását 
a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. menedzseli Nagyobb léptékű bő'vítésre került 
sor a gödöllői Idő'sek Otthonában és szinte minden intézményben folyamatosnak tekinthető' a 
berendezések, eszközök korszerűsítése, cseréje. Ez utóbbi igaz a BMSZKI-hez tartozó hajléktalan ellátási 
intézményrendszerre is. A hajléktalan ellátásban a felmérések szerint továbbra is igény lenne a tartós 
bentlakást (idős-, pszichiátriai-, szenvedélybetegek, illetve valamilyen fogyatékossággal élő' személyek 
részére), továbbá az utcán élők első'dleges befogadására alkalmas biztosító intézményi helyek 
bővítésére férőhelyek bővítésére A másik fontos kérdés az átmeneti elhelyezést biztosító szálláshelyek 
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specializálása, különösen a jövedelemmel rendelkező' ügyfelek szociális ellátórendszeren kívüli lakhatási 
lehetőségének biztosítására, az ügyfelek kiléptetése érdekében. Ebben pozitív mintaprojektként indult 
el a az „Első'ként lakhatás” program, ahol a minisztériumi pályázati keretből fő'városi tulajdonban lévő' 
bérlakások felújítására került sor, mely hajléktalan emberek lakhatáshoz jutását tette lehetővé, a 
lakások biztosítása és felújítása a BFVK Zrt. bevonásával történt.

» 2016-ban elkészült egy „Budapesti bérlakás koncepció” című szakértő'i dokumentum, ami végül nem
került a Közgyűlés elé, így a Fő'városi Önkormányzat lakhatási kérdések terén a kezdeményező' szerepet 
nem vállalta fel.

5.b)  Esélyegyenlőségi program
» 2016-ban elkészült a 2017-2022 idő'szakra vonatkozó esélyegyenlő'ségi program, mely kijelöli a fő'város

legfontosabb középtávú beavatkozási irányait, melynek egy része egy-egy ágazathoz (szociális, sport, 
kulturális, egészségügyi, városüzemeltetés, -fejlesztés), más részük több ágazathoz kötődik, e mellett az 
anyag horizontális beavatkozásokat, illetve a kerületek számára javaslatokat is kínál. A középtávú 
beavatkozási irányokra építve a Budapest Esély Nonprofit Kft. éves cselekvési programokat dolgoz ki.

» A hajléktalanellátást és általában az esélyegyenlő'ségi feladatok mennyiségét, jellegét a munkaerő'piaci 
és jogszabályi változások egyaránt befolyásolták (szociális törvény és az ún. hajléktalan törvény). Bár 
többen tudnak munkát vállalni, a megélhetési költségek - köztük kiemelten a lakhatás és utazás - magas 
szintje és emelkedése messze elmarad az általában képzetlen, komplex problémával terhelt ügyfelek 
jövedelmi helyzetétől, így a hajléktalanságból, munkanélküliségből való tartós kilépés is nehezebb.

» A BMSZKI és a Budapest Esély Nonprofit Kft. együttműködésével valósulnak meg a hajléktalanok 
foglalkoztathatósági esélyeit növelő' programok. A Budapest Esély 2017 tavasza óta fejlesztő' 
foglalkoztatási szolgáltatást is működtet, mely keresőtevékenység és fejlődés lehetőségét kínálja azok 
számára, akik egészségi állapotuknál vagy egyéb körülményeiknél fogva átmenetileg vagy tartósan a 
közfoglalkoztatásban sem tudnak részt venni.

» Elkészült egy hosszú távú romaügyi stratégia, a legtöbb eleme (kisgyermekes roma nők foglalkoztatása, 

megváltozott munkaképességű roma emberek munkahelyhez juttatása, iskolán kívüli oktatási program 
roma gyermekeknek) azonban csak előkészítés szintjén van meg, csak kevés program tudott elindulni. 
Ezek egyike a roma ösztöndíj program, illetve a „Támogatlak” projekt, mely roma fiatalok hajléktalanná 
válásának megelőzésére irányul, a mintaprojektben 30 roma fiatal vesz részt. 2013-2015 között valósult 
meg az URBACT Network: Roma-NeT II “A Roma lakosság társadalmi befogadása - kísérleti hálózat” 
projekt, a pozitív eredmények ellenére a kezdeményezés nem volt fenntartható a szükséges 
finanszírozási háttér nélkül.

» Nagyobb léptékű projektek között említhető' a VEKOP-8.1.2-16 “Nem állami szervezetek és társadalmi 
partnerek munkaerő'-piaci szolgáltatásainak támogatása” című projekt, melynek egyik konzorciumi 
partnere a Budapest Esély Nonprofit Kft. A projekt célja az alacsony iskolai végzettségű álláskeresőd 
foglalkoztathatóságának elő'segítése és támogatása humán szolgáltatásokkal, valamint az inaktivitásból 
kikerülni szándékozó álláskeresőd megszólítása. A program 14 féle szolgáltatást nyújt, több mint 6000 
fő' vesz részt benne a tervek szerint. A projekt 2019 év elején indult és 2022-ben fejező'dik be.

» A Budapest Esély Nonprofit Kft. aktívan részt vesz a kerületi szociális városrehabilitációs projektek 
szakmai megvalósításában is.

» A Fő'városi Önkormányzat fenntartásában, tulajdonában álló intézmények akadálymentesítésre 
vonatkozóan továbbra sincs részletes felmérés és középtávú komplex akadálymentesítési intézkedési 

terv, ugyanakkor a felújításoknak már kötelező' eleme ennek biztosítása. Ezen a téren az egyik 
legnagyobb eredmény, hogy közel 5 milliárd forintos költségnöveléssel, de megvalósul az M3 
metróvonal felújításához kapcsolódó akadálymentesítés is, az eredetileg 12 helyett 18 megállóhelyen.

5.c)  Befogadás, népességmegtartás és társadalmi aktivitás támogatása
» Az ITS-ben megfogalmazott beavatkozások egyik iránya, hogy a fő'város aktívan kezdeményezze azoknak

az együttmű'ködéseken alapuló platformoknak a létrehozását, melyek a társadalmi együttélés kérdéseit 
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megvitatják, azonosítják a problémával érintett területeket, és részt vesznek a megoldást jelentő' 
projektek kidolgozásában, megvalósításában. 2012-ben megalakult a Fő'városi Migrációs Kerekasztal, 
ami a hálózatépítés mellett szakpolitikai ajánlásokat dolgozott ki, ez a platform azonban a finanszírozás 
hiányában nem tudott tovább működni, újraindítására nem került sor 2015-öt követő'en sem. A 
Belügyminisztérium „Nemzetközi védelemben részesülő'k önálló lakhatásának segítése” című 
programjához kapcsolódva a BMSZKI segítő szolgáltatásokat nyújtott a menekült és oltalom alatt állók 
önálló életvitelének kialakításához. A program eredményeit a BMSZKI egy tanulmánykötetben is 
feldolgozta, mely jó alapot nyújt a további szükséges beavatkozások megtervezéséhez, illetve a 

területen aktív civil és intézményi szereplők szakmai munkáját is támogatja. A szemléletformáló, 
érzékenyítő' programok tovább folytatódtak a tolerancia, befogadás területén (pl. Budapest Esély 
Nonprofit Kft. „Egymásra lépni tilos!” játéka és kapcsolódó oktatási programja), de nagyobb léptékű 
megvalósítást, e programok ismertségét lényegesen növelő' kampányesemény megszervezését a 
finanszírozási háttér hiánya nem tette lehetővé.

» A népességszám stabilizálásához kapcsolódó lépés a fiatalok, az aktív korúak és a képzett lakosság 
elvándorlásának mérséklése az itt maradást elősegítő környezet megteremtésével. A legfiatalabb 
korosztály (általános- és középiskolások) számára a főváros az elmúlt években számos programot, 
projektet indított el, többnyire a Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. (BVA) szervezeti keretein belül. 
Elindult a budapestkids.hu átfogó információs portál, ennek azonban a programokkal kapcsolatos 
tartalma nincs szinkronban az aktuális programkínálattal. 2014 második félévében nyitotta meg a 
fő'város a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galériát, amely egyben közösségi tér és 
művészetpedagógiai centrum is. Célja, hogy olyan hiánypótló művészeti nevelést támogató feladatot 
lásson el, amely hazai és nemzetközi viszonylatban is reprezentálni tudja Budapest főváros 
művészetpártoló, tehetségsegítő' tevékenységét. Ennek keretében 2015 óta is folyamatos a 
tartalomfejlesztés, a galéria helyet ad képző-és iparművészeti időszaki kiállításoknak, különböző 
alkotóműhelyek közötti szakmai párbeszédnek, és művészetpedagógiai tevékenységeknek. Az ITS 
idő'szakában elkészül a galéria önálló weboldala és Facebook oldala is.

» 2015 óta folyatódott az „Iskolakapun kívül” program, mely a nyári szünet alatt biztosít a gyerekeknek
ingyenes sport- és szabadidős programokat.

» Az aktív életmód népszerűsítését és a fiatalok megszólítását célozta a Budapest Urban Games 
rendezvény életre hívása, mely a város különböző területeit rendhagyó módon vonja be az 
aktivitásokba. A sportolás, az aktív életmód támogatása volt a célja a Budapest Európa Sportfő'városa 
2019 cím elnyerésének is. Az év folyamán a program vázást a 12 saját rendezvény adta, melyhez 530 
kisebb-nagyobb partneri rendezvény társult.

» A környezettudatosságot támogató szemléletformáló események minden fő'városi közszolgáltató 
vállalat tevékenységében megjelenik, együttes jelenlét a szeptemberi mobilitási héten volt a 

legerősebb.

KÜLSŐ TRENDEK, FEJLESZTÉSPOLITIKA

» A demográfiai trendek közül az egyik legfontosabb a fejlett világ társadalmainak elöregedése. 

Budapesten is arra kell felkészülni, hogy nő' az idős korú népesség száma és aránya, mely a hagyományos 
szociális ellátórendszer fenntarthatóságát kérdőjelezi meg. A változás az ellátó rendszerek megújítása 
mellett az új típusú szolgáltatások megjelenését is magával fogja hozni, melyre a társadalmat fel kell 
készíteni. Egyre nagyobb szerepe lesz a modern technológiáknak, (az egyenlő'tlen esélyeket ezen a téren 
csökkenteni kell, hogy az információk és szolgáltatásokhoz való hozzáférés mindenki számára biztosított 
legyen), a civil társadalomnak, közösségeknek és a társadalmi vállalkozásoknak. De növekszik az egyén 
felelőssége is, az öngondoskodást (pénzügyi és egészségmegőrzési értelemben is) erősíteni kell.

» A klímaváltozás, a politikai konfliktusok felerősitik a harmadik világból való elvándorlást, az 
idegenellenesség, s az ezzel kapcsolatos társadalmi megosztottság valószínűleg a jövőben tovább 
erősödik. Budapest számára mindig is fontos volt a képzett nemzetközi munkaerő vonzása, és az 
országos átlagtól mindig nagyobb mértékű lesz a külföldiek fő'városi jelenléte. Ebben a közéleti 

108 BUDAPEST 2020 / STRATÉGIAI CÉLOK ÉRTÉKELÉSE

budapestkids.hu


környezetben kell olyan egyensúlyt teremteni szemléletformálással, érzékenyítéssel, mely az ide 
érkező'knek egy befogadó közösségben megadja az integráció lehető'ségét.

» A társadalmi területeken a korábbinál is nagyobb jelentő'sége lesz az együttműködésnek, 
információmegosztásnak, a szolgáltatások koordinálásának és közös fejlesztésének.

» Már a VFK és a 2013. évi stratégia is javaslatot tett a lakhatási kérdés proaktív, kezdeményező' kezelésére 
a fő'város részéről. Amíg 2013-ban a válság hatásai, addig az elmúlt években a gazdasági konjunktúra és 
az emelkedő ingatlanárak teszik ezt aktuálissá. Az lakásárak és lakásbérlet költségeinek elmúlt években 
tapasztalható drasztikus fővárosi emelkedése számos ok együttesére vezethető vissza. Az előrejelzések 
szerint az emelkedés üteme lassul, ugyanakkor ma már Budapestnek is szembe kell néznie - több 
európai nagyvároshoz hasonlóan - a lakhatás kérdésének kezelésével, mert ez a város jövőjét 
alapvetően befolyásolhatja.

ÉRDEKELT CSOPORTOK SZEREPVÁLLALÁSA

» Azt, hogy az önkormányzatok mennyi forrást tudnak biztosítani a kötelező és önként vállalt szociális, 
társadalmi feladataik finanszírozására, jórészt a központi költségvetésből kapott támogatások, az 
önkormányzat gazdasági ereje és az egyéb ellátandó feladatok együttesének függvénye. Budapest 

gazdaságilag erős, jelentős saját adóbevétellel rendelkezik, de a városi közszolgáltatások - különösen a 
közösségi közlekedés - fejlesztése és üzemeltetése rengeteg erőforrást leköt. Ezért az elmúlt időszakban 
is kiemelkedő szerepe jutott a kerületeknek, intézményeknek és civil szervezeteknek az ellátások 
biztosítása és a szemléletformálás terén. A kormány szerepe - a feladatellátáshoz szükséges 
finanszírozás mellett - a jogszabályalkotás. Ezen a téren el kell érni, hogy a főváros számára fontos 
jogszabálymódosításokat szélesebb körű szakmai konzultáció előzze meg, a változásokra való 
felkészüléshez elegendő időt és információt kell adni az érintettek számára (intézményi és ügyfél oldalon 
is).

JAVASLATOK AZ ITS MEGÚJÍTÁSÁRA VONATKOZÓAN:

Folyamatos jellegű tevékenységek és konkrét projektek elkülönítése;

Beavatkozások utánkövetésének integrálása a megfelelő erőforrások, eszközök, 
együttműködési mechanizmusok (platformok) biztosításával; a koordinációs eszközök 
kiépítésére nagyobb hangsúlyt kell fektetni;

Javasolt, hogy a beavatkozások megtervezése széles körű szakmai együttműködéssel 
történjen, a problémák beazonosítása mellett így lehetőség van a feladatok elosztására, a 
közös projektek, eszközök meghatározására (párhuzamosságok elkerülése, erőforrás 
felhasználásban hatékonyság, jobb információszolgáltatás és nagyobb arányú hozzáférés 
biztosítás az érinett célcsoportok oldaláról).

A nagyobb társadalmi elérést szolgáló kampányok, események projektek fontos elemét 
képezzék.

Az esélyegyenlőségi terv intézkedésinek integrálása
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5. NYITOTT, SZOLIDÁRIS ÉS AKTÍV BUDAPESTIEK - fővárosi projektek 2015-2022

PROJEKT EREDETI PROJEKTADATOK (2015) VÁLTOZÁSOK ÉRTÉKELÉSE

5.1. Szociális célú
infrastruktúra 
fejlesztése

Becsült költség 3,5 milliárd Ft

Finanszírozás KEHOP, Városfejlesztési ALAP -
ISCO-n keresztül történő 
finanszírozás

Ütemezés 2016-2020

Felelős Városfejlesztésért felelős Fp-h
Rövid tartalom önkormányzati szociális célú 

bérlakások és szociális célú 
intézmények (idősotthonok) 
energiahatékonysági 
megújítása, új működési 
modellek kialakítása 

Megjegyzés idősotthonok
épületenergetikai műszaki 
auditja elkészült

KEHOP támogatással (2,2 milliárd Ft) 2 idősek háza és a hajléktalanok átmeneti 
szállása épületenergetikai felújítása valósulhat meg. Az eredetileg Városháza 
épületenergetikai felújítására szánt 2,4 milliárd támogatás átcsoportosításával 
további szociális intézmények épületenergetikai felújítása valósul meg.

A projektek megvalósítását a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. 
menedzseli.

2017-ben elkészült a Fővárosi Önkormányzat beruházásában (0,8 milliárd Ft) egy 
100 fő fokozott ápolásra szoruló idős ellátására alkalmas új létesítmény. A projekt 
helyszíne: Gödöllő, a már működő Idősek Otthona ingatlanán belül.

VEKOP 7.1.5-16 „Elsőként lakhatás projekt

célja hajléktalan emberek lakáshoz jutásának támogatása; támogatás összege: 100 
millió Ft

Megvalósító: BMSZKI, a lakásokat a Fővárosi Önkormányzat biztosítja, a felújítás a 
BFVK Zrt. bevonásával történik (20 lakás felújítása)

A projekt előzményként a korábbi években is voltak hasonló, minisztériumok által 
támogatott programok, mely hasonló felállásban (BMSZKI szakmai vezető, lakások 
biztosítása: Főváosi Önkormányzat, lakások felújítása: BFVK Zrt.) valósult meg.

2017-ben a BFVK Zrt- és a BMSZKI egy átfogó portfólió vizsgálatot végzett az akkor 
használaton kívüli fővárosi l ingatlanokra a hajléktalan ellátásba potenciális 
bevonható ingatlanállomány feltérképezésére.

Éves szinten az önkormányzat 0,5-1 milliárd Ft forrást fordít átlagosan a szociális 
intézmények infrastrukturális fejlesztéseire (gépészet, épület, eszközök). Az 
ellátásban közreműködő intézmények (BMSZKI) aktív pályázati tevékenységet 
folytat a forrásszerzés érdekében.

STÁTUSZ

TÍPUS 

o
AKCIÓTERÜLET

5.2. Esélyegyenlőségi 
program

Becsült költség 2 milliárd Ft

Finanszírozás VEKOP (ESZA), EFOP (országos 
programok részeként), Európai 
Területi Együttműködési 
programok, Horizon 2020

Esélyegyenlőségi program a 2017-2022 időszakra vonatkozóan elkészült (2016)

Elkészült egy hosszú távú romaügyi stratégia, a legtöbb eleme (kisgyermekes roma 
nők foglalkoztatása, megváltozott munkaképességű roma emberek munkahelyhez

STÁTUSZ

TÍPUS

o
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PROJEKT EREDETI PROJEKTADATOK (2015) VÁLTOZÁSOK ÉRTÉKELÉSE

Ütemezés folyamatos

Felelős Humán ügyekért felelős Fp-h

Rövid tartalom a főváros esélyegyenlőségi 
programjának felülvizsgálata 
2016-ban, intézkedési terv 
készítése és végrehajtása, 
benne a foglalkoztatási esélyek 
et támogató és hajléktalanokat 
támogató projektek

Megjegyzés költségek és a finanszírozás
meghatározása a projektek 
kialakításának függvényében 
több előkészített projekt, 
program;

juttatása, iskolán kívüli oktatási program roma gyermekeknek) azonban csak 
előkészítés szintjén van. Megvalósult elem: roma ösztöndíj program

„Támogatlak" projekt: Roma fiatalok hajléktalanná válásának megelőzése 
mintaprojekt, melyben 30 roma fiatal vesz részt.

megvalósító: Budapest Esély Nonprofit Kft.

időszak:2018.10 - 2019.12

További releváns projektek, melyek a Budapest Esély közreműködésével valósulnak 
meg:

■ VEKOP-8.1.2-16 “Nem állami szervezetek és társadalmi partnerek munkaerő
piaci szolgáltatásainak támogatása” (konzorciumi partner); projekt célja: az 
alacsony iskolai végzettségű álláskeresők foglalkoztathatóságának 
elősegítése és támogatása humán szolgáltatásokkal, valamint az inaktivitásból 
kikerülni szándékozó álláskeresők megszólítása

■ URBACT Network: Roma-NeT II “A Roma lakosság társadalmi befogadása - 
kísérleti hálózat” (2013-2015)

A Budapest Esély 2017 tavasza óta fejlesztő foglalkoztatási szolgáltatást is 
működtet, mely keresőtevékenység és fejlődés lehetőségét kínálja azok számára, 
akik egészségi állapotuknál vagy egyéb körülményeiknél fogva átmenetileg vagy 
tartósan a közfoglalkoztatásban sem tudnak részt venni.

AKCIÓTERÜLET

5.3. Szemléletformáló 
és aktív életmódot 
támogató 
programok

Becsült költség 700 millió Ft

Finanszírozás VEKOP (ESZA), EFOP (országos
programok részeként)
Európai Területi Együttműködés programjai, 

KEHOP

Ütemezés folyamatos

Felelős Humán ügyekért felelős Fp-h

Rövid tartalom az aktív, környezettudatos és 
egészséges életmódot 
támogató rendezvények, 
kampányok és ezek 
szervezésének támogatása

A fővárosi szervezésű programok közül ki kell emelni a következőket:

■ Budapest Urban Games (BUG) a városi sportélet népszerűsítésére (2016-tól)

■ Budapest Napja - mely integrálja a fővárosi közszolgáltatások
szemléletformálási standjait, programjait (2019-ben nem került
megrendezésre)

2019: Budapest Európa Sportfővárosa cím birtokosa, ehhez kapcsolódóan számos 
szabadidős- és sportprogram szervezése és partnerek eseményeinek 
meghirdetése. Az éves kampány célja a városlakók egészségmegőrzésnek, közöségi 
életének, aktív életmódjának támogatása, szemléletformálás.

Megvalósítás: BFÖ, Budapesti Sportszövetségek Uniója

Finanszírozás: 200 millió Ft fővárosi önkormányzati forrás

STÁTUSZ

TÍPUS 

o
AKCIÓTERÜLET
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PROJEKT EREDETI PROJEKTADATOK (2015) VÁLTOZÁSOK ÉRTÉKELÉSE

Megjegyzés már meglévő projektek
integrálásával ernyőprogram Európai Mobilitási Hét:

A fővárosi önkormányzat megbízásából 2012 óta a Budapesti Közlekedési Központ 
(BKK) szervezi és bonyolítja az Európai mobilitási hetet és annak központi 
eseményét, az európai autómentes napot, illetve hétvégét, mely a fővárosban az 
Andrássy út lezárásával valósul meg, s az egyik legnagyobb látogatottságú 
szabadtéri rendezvény.

A fentieken kívül a közszolgáltató vállalatok saját rendezvények szervezésével, 
kiadványokkal és más partnerek rendezvényein való megjelenés keretében 
folytatnak szemléletformáló tevékenységet elsősorban a környezettudatos 
magatartás és tolerancia területén.

5.4. Színes Budapest Becsült költség 700 millió Ft

Finanszírozás VEKOP, EFOP (ESZA)
Európai Területi Együttműködés programjai 

Ütemezés 2014: program kidolgozása, fo
lyamatos megvalósítás

Felelős Humán ügyekért felelős Fp-h

Rövid tartalom keretprogram: fővárosi 
projektek és közvetett 
támogatások a fővárosban élő 
nemzetiségek és a külföldiek 
kultúrájának megismertetése 
(lakossági érzékenyítései 
projektek), az együttélést 
szolgáló innovatív projektek 
támogatása, a társadalmi 
párbeszéd fórumainak 
megerősítése

Megjegyzés már meglévő projektek
integrálásával ernyőprogram

Átfogó stratégia ezen a területen nem született

Projektek:
„Nemzetközi védelemben részesülők önálló lakhatásának segítése” pályázati 
program
megvalósító: Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
időszak: 2016 09. - 2018.07.
finanszírozás: BM - a projekt eredményeit a BMSZKI egy tanulmánykötetben is 
feldolgozta és közzétette

STÁTUSZ

»>
TÍPUS 

o
AKCIÓTERÜLET

5.5. XYZ - Fiatalok 
programja

Becsült költség 700 millió Ft 

Finanszírozás fővárosi költségvetés,
szponzoráció

Ütemezés 2016: program kidolgozása,
folyamatos megvalósítás

„Iskolakapun kívül program”, mely a nyári szünidő alatt ingyenes sport- és 
szabadidős programokat kínál általános- és középiskolásoknak

BVA Nonprofit Kft. projektjei:

STÁTUSZ
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PROJEKT EREDETI PROJEKTADATOK (2015) VÁLTOZÁSOK ÉRTÉKELÉSE

Felelős Humán ügyekért felelős Fp-h ■ budapestkids.hu weboldal: átfogó információs portál a fiatal korosztály részére TÍPUS
Rövid tartalom a Fővárosban élő fiatalabb térinformatikai elemekkel ogenerációk számára ■ Budapest a fiatal tehetségekért program

információs felület és célzott ■ Dunapest Fesztivál (2017) AKCIÓTERÜLET
programok megvalósítása, a 
fiatalok Budapest ■ Minebudapest (2018) - Budapest felépítése a virtuális térben

identitásának és társadalmi ■ Járdafestmény projekt (2018) a MOME-val közösen
részvételének erősítése, a 
fiatalok inspirálása és a

■ Integrált játszóterek telepítésének koordinálása (Csepel, Városmajor) AKCIÓTERÜLET

lehetőségekhez való jobb hoz
záférés támogatása; fiatalok 
szabadidős sportolási 
lehetőségeinek támogatása

Identitáserősítő kiadványok és versenyek (Színezd ki Budapestet!; Városi zöld füzet)

Megjegyzés már meglévő projektek 
integrálásával ernyőprogram

5.6. Fővárosi Becsült költség 20 millió Ft 2016-ban elkészült egy „Budapesti bérlakás koncepció” című szakértői STÁTUSZ
lakásstratégia Finanszírozás fővárosi költségvetés dokumentum, ami végül nem került a Közgyűlés elé. »>

Ütemezés 2016 TÍPUS

Felelős Pénzügyekért felelős Fp-h, 
Városfejlesztésért felelős Fp-h,
Humán ügyekért felelős Fp-h AKCIÓTERÜLET

Rövid tartalom Összfővárosi szintű, 
várostérségi kitekintésű lakás 
stratégia elkészítése, benne a 
bérlakáshelyzet elemzésével, 
keresleti becslésekkel, és 
intézkedési tervvel

Megjegyzés
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6. DUNÁVAL EGYÜTT ELŐ VAROS
/ TERÜLETI CÉL

DUNA-PARTTAL KAPCSOLATOS TERVEK

2012 2012. évi CXC. törvény / a Dunával közvetlenül határos 
telkek 99 évre a fővárosi vagyonkezelésbe

2013 VFK / Budapest 2030 - Dunával együtt élő' város

2013 Budapest Duna menti területeinek fejlesztési 
tanulmányterve / Budapest Duna menti területeinek 
hasznosítási koncepciója 463/2013. (III.27.) Fő'v. Kgy. hat

2014 ITS / Budapest 2020 - Dunával együtt élő' város (területi 
cél) (2014)

2014 TFP / Duna menti területek összehangolt fejlesztése - 
Tematikus Fejlesztési Program (2014)

2014 ITP / Budapest integrált területi programja és kapcsolódó
ágazati fejlesztései 2014-2020 / Fenntartható
multimodális mobilitás elő'segítése (VEKOP 5.3.
intézkedés) (2014)

2015- DÉSZ / Duna menti fő'városi kezelésbe adott területek 
hasznosítási terve (2015-tő'l, folyamatban)

2015 DUNA 2020 / A budapesti Duna-partok fejlesztési és 
hasznosítási programja

2016 DDM / Duna Design Metodika

2016 DunaBuda / A budai belvárosi Duna-partok megújítása, 
Akcióterv és elő'zetes megvalósíthatósági tanulmány

BKK ágazati tervei / Balázs Mór terv, hajózási koncepciók 
stb.
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FEJLESZTÉSI TERÜLET / PROJEKT VÁLTOZÁSOK ÉRTÉKELÉSE

1. Észak-Pest (Újpest a Népsziget nélkül)

■ Zászlóshajó projekt/ Olimpia 2024 helyszín (kormány, IV. 
kerület)

Nincs jelentős változás: kerületi Zászlóshajó projekt 
nem valósult meg, egykori honvédségi területen nem 
indult el a funkcióváltás; Fővárosi Önkormányzat a 
Pest-észak árvízvédelmi fejlesztéseinek előkészítését 
megkezdte, mely a területet is érinti (2. főút - Szilas- 
Mogyoródi-Csömöri patakok és a külső Váci út a 
Megyeri Csárdáig tartó szakasz)

2. Észak-Buda (Óbuda az Arpád hídig)

■ Római -part megújítása, Csillaghegyi-öblözet árvízvédelme 
(főváros, III. kerület)

■ Gázgyár kármentesítése; Gázgyár kulturális negyed(főváros, 
kormány)

■ Óbudai (Hajógyári) - sziget fejlesztése (főváros, kormány)

■ Iroda-, felsőoktatási-, kiskereskedelmi ingatlanfejlesztések 
(magánszektor)

Az árvízvédelmi fejlesztések folyamatban vannak a 
Római-parti mobilgát kivételével, mely elem elvetésre 
került. Az árvízvédelmi fejlesztésekhez kapcsolódó 
zöldterületi- és rekreációs fejlesztések szintén a z 
előkészítési és kivitelezési fázisban vannak.
A Gázgyár magterületén a kárelhárítás nem valósult 
meg, az előkészítés megtörtént, további 
forrásbevonás szükséges, hogy a kivitelezési tender 
eredményes legyen. Ez a projekt előfeltételét jelenti a 
terület funkcióváltásának, hasznosításának.
Az Óbudai-sziget fejlesztésére a Fővárosi 
Önkormányzat és a kormány is készített koncepciót, a 
fővárosi nagyobb léptékű fejlesztések (családi park) 
nem kezdődtek el, a kormány fejlesztési szándékai 
sem egyértelműek az Olimpiai pályázat visszavonását 
követően. Kormányhatározatban a területen vízi sport 
központ fejlesztéséről van döntés.
Az EuroVelo szakasz északi első ütemének kiépítése 
érinti a területet, mely 2019-ben elkezdődött.
A Budai rakparti fővédvonal Bogdáni út és a Zsigmond 
tér közötti szakaszának tervezése elindult.
A kormány visszavonta a terület szerepeltetését a a 
Limes világörökségi várományos listájáról.
A Magánfejlesztések közül folytatódott a Graphisoft 
Park bővítése a Gázgyártól délre eső területen és 
elkezdődött a Harisnyagyár területének átalakulása 
(lakó, iroda funkciók).

3. Vizes VB 2017 (Népsziget és Dráva utcai szakasz)

■ Dagály úszókomplexum és kapcsolódó árvízvédelmi és 
közterület-fejlesztések (kormány)

■ Lakó- és irodafejlesztések (magánszektor)

A területen elkészültek a FINA Vizes VB-hez 
kapcsolódó projektek 2017-re (Duna Aréna, 
kapcsolódó közterületi és zöldterületi fejlesztések, 
Rákos-patakon új híd létesítése), az esemény után 
felújították a Dagály Strandfürdőt is. A pozitív 
ingatlanpiaci folyamatoknak köszönhetően új 
lendületet kaptak a Duna-parti lakóingatlan 
fejlesztések.

4. Felhévíz-Újlak (Árpád híd és Margit híd közötti terület)

■ Kisebb léptékű közterületi projektek (főváros, kerület)

A területen elkészültek a FINA Vizes VB-hez 
kapcsolódó projektek 2017-re (Császár-Komjádi 
Sportuszoda felújítása), kormányzati támogatással 
bővül és felújítás alatt áll a Budai Irgalmasrendi Kórház 
és az ORFI.
Az EuroVelo szakasz északi első ütemének kiépítése 
érinti a területet, mely 2019-ben elkezdődött.
A Felhévizi negyed komplex fejlesztésére koncepció 
nem készült.
Jelentősebb közterületi megújításokra nem került sor.

5. Belváros - Pest (Margitsziget + Dráva utcától a Rákóczi 
hídig tartó szakasz:

■ RAK-PARK (rakpart megújítás I. ütem a Kossuth tér és a Fővám 
tér között (főváros)

■ Margitsziget integrált fejlesztése (benne Palatinus és teljes 
csatornázás (főváros)

■ Új budapesti konferencia-központ (kormány)

A FINA Vizes VB-hez kapcsolódóan elkészült szinte 
teljes egészében a Margitsziget megújítása (szenny- és 
csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése, zöld-és 
rekreációs fejlesztések, gerincút felújítása, parkolók 
bővítése, Palatinus Strandfürdő felújítása és 
szolgáltatásbővítése - fővárosi beruházásban, 
továbbá a Hajós Alfréd Sportuszoda felújítása). A 
kormány által tervezett teniszstadion megépítését a
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■ Haller kapu - magánklinika (magánszektor)

■ egyéb közterületi, zöldfelületi és rekreációs fejlesztések, Nehru 
part (főváros, IX. kerület)

Fővárosi Önkormányzat nem támogatta, a terület 
parkosításának előkészítése folyamatban van.
A Rakpartok közül elkészült a II. ütem (Margit híd és 
Arpád híd közötti szakasz) a Vizes VB-hez 
kapcsolódóan.
A főváros által részletesen előkészített RAK-PARK 
projekt forrás hiányában nem tudott megvalósulni, s a 
kormány sem kezdte meg a Kossuth tér és Margit híd 
közötti szakasz megújítását.
Nem valósult meg a Széchenyi tér felújítása, mely 
projekt a Lánchíd-Váralagút felújításának része.
Közterületi/zöldterületi/rekreációs megújítások közül 
a legjelentősebb a Nehru part 2016-ban átadott 
megújított területe a TÉR-KÖZ program 
támogatásával.
A Millenniumi városrész ben az ingatlanfejlesztés 
folytatódott, elkészült a Haller kapunál a 
magánklinika, illetve több ingatlanfejlesztés van 
folyamatban. Gyakorlatilag elmondható, hogy a 
terület - a konferenciaközpontnak meghagyott telek 
kivételével - teljesen beépült.

6. Belváros - Buda (Margit híd és Rákóczi híd közötti szakasz)

■ Lánchíd és Váralagút felújítása

■ Kisebb közterületi, zöldfelületi és kerékpáros
infrastruktúrafejlesztések (főváros, I. és XI. kerületek)

Lánchíd-Váralagút felújítása teljesen előkészített, de a 
kivitelezési közbeszerzési eljárás eredménytelen volt a 
költségek növekedése miatt.
A budai rakpartok fejlesztésére (DunaBuda) előzetes 
megvalósíthatósági tanulmány és akcióterv készült. 
TÉR-KÖZ támogatással előkészítés alatt van a 
Batthyány tér megújítása.
A Fővárosi Önkormányzat projektjeinek helyszínei: 
Gellért tér (H2020: Cities4People - Citizen Mobility 
Lab) és a Goldmann György tér (EIT Climate KIC - 
fenntartható folyóparti közterületek pilot 
projektterület).
Az EuroVelo szakasz északi első ütemének kiépítése 
érinti a területet (Lánchídtól északra), mely 2019-ben 
elkezdődött.
A Budai rakparti fővédvonal Bogdáni út és a Zsigmond 
tér közötti szakaszának tervezése elindult.
A Király Gyógyfürdő felújítására és bővítésére a tervek 
elkészültek, a fejlesztés 2020-ban indulhat.

7. Olimpia 2024 (Észak-Csepel, valamint Ferencváros RSD és 
Soroksári út menti területe)

■ Olimpiai Park, Médiafalu, Olimpiai falu és egyéb létesítmények 
előkészítése (kormány) - olimpiai szcenárió

■ Észak-Csepel közpark kialakításának előkészítése (főváros, 
kormány) - nem olimpiai szcenárió

■ Danubius megálló és kapcsolódó vasúti fejlesztések (kormány)

Teljes egészében kormányzati projekt, mely az 
Olimpiai pályázat visszavonását követően módosult.
A HÉV /M5 projekthez és a déli vasúti híd 
szélesítéséhez kapcsolódó előkészítés megkezdődött. 
Galvani híd építésére tervpályázatot folytatott le a 
KKBK.
Észak-Csepel közpark kialakításával kapcsolatban a 
főváros részéről nem történtek előkészítő lépések.

8. Kelenföld - Lágymányos (Rákóczi hídtól a Házgyári utcáig)

■ Lakó és irodaterület fejlesztések (Olimpia 2024: Médiafalu) 
(magánszektor, kormány)

Az Olimpiai pályázat visszavonását követően teljes 
egészében a magánfejlesztések területe.
Legnagyobb projekt a megvalósítás fázisában 
(BudaPart), illetve további fejlesztések folyamatban a 
Budafoki út-Duna közötti területen. Az egyik 
legdinamikusabban fejlődő, átalakuló terület ma 
Budapesten, a háttérterületeken (Szerémi út és 
Budafoki út közötti terület) zajló fejlesztésekkel 
együtt.

9. RSD „Budapest tava” (Pesterzsébet, Soroksár, Csepel RSD 
menti része)

Az RSD mentén elsősorban a TÉR-KÖZ program 
támogatásával számos közterületi és közösségi célú 
fejlesztés valósult meg a kerületek által: Pesterzsébet: 
Hullám Csónakházak felújítása 3 ütemben, Dunai
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■ Zöldfelületi, rekreációs és kerékpáros infrastruktúrafejlesztések 
(főváros, IX, XX. XXIII és XXI. kerületek); Pesterzsébeti 
strandfürdő

sétány kialakítása, Csepel: RSD csepeli partszakasz 
közvilágítás fejlesztése, Daru -domb közterületi 
fejlesztése, Csepeli Napközis Tábor komplex 
megújítása; Soroksár: Tündérkert fejlesztése 4 
ütemben a Molnár-szigeten.
A területen VEKOP forrásból kerékpáros 
infrastruktúra fejlesztés van folyamatban.
A Fővárosi Önkormányzat is jelentős fejlesztéseket 
valósított meg: elkészült a Pesterzsébeti Jódos-Sós 
Gyógy- és Strandfürdő (BGYH), illetve folytatódott a 
környezeti állapot minősége szempontjából fontos 
Dél-pesti Szennyvíz Tisztítótelep rekonstrukciója, 
többek között a jelentős szaghatást eredményező 
előmechanikai műtárgyak lefedése.
Az RSD vízminőségét támogató kormányzati 
fejlesztések (kotrás) megvalósítására nem került sor, 
mely továbbra is hátráltatja a terület nagyobb 
vonzáskörzetre kiterjedő rekreációs szerepének 
elérését.

10. Csepel iparterület

■ Logisztikai és iparterületi fejlesztések (magánszektor), 
inkubációs és techshop funkciók kialakítása (kormány, kerület, 
magánszektor)

A területen állami (Szabadkikötő alapinfrastruktúrája) 
és főleg piaci szereplők által megvalósított logisztikai 
fejlesztések domináltak az elmúlt öt évben 
(konténerterminálok bővítése).
A Csepel Művek területén folyamatos a változás, 
számos cégnek kínál továbbra is telephelyet, de a 
terület ingatlanjogi helyzete továbbra is hátráltatja a 
tervezhető átalakulást. Az utak és infrastruktúrák 
nagy része továbbra is osztatlan közös tulajdonban 
van.

11. Budafok-Tétény (Házgyári utcától a közigazgatási határig)

■ Lakó és irodafejlesztések (magánszektor)

■ DILK előkészítés (magánszektor, főváros, kormány), Hunyadi 
laktanya turisztika, rekreációs hasznosítása (főváros, kerület)

■ Zöldfelületi, rekreációs és kerékpáros infrastruktúra fejlesztések 
(XXII. kerület, főváros)

A DILK elvetésre került, melyet a módosított TSZT is 
rögzít.
A fővárosi tulajdonban lévő hárosi Hunyadi laktanya 
területére tanulmányterv készült, változás érdemben 
nem történt.
A zöldfelületi/közterületi fejlesztések között elkészült 
a XXII. kerületben TÉR-KÖZ támogatással megvalósuló 
DunaFok Szabadidőpark a Hajó utca környezetében..
Az ingatlanfejlesztések elsősorban a terület északi 
részén indultak meg, de nem kaptak akkora 
lendületet, mint a 8. és 3. szakaszokon.
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III. AKCIÓTERÜLETEK
akcióterületi projektek megvalósulásának értékelése



AKCIÓTERÜLETEK ERTEKELESE
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia módszertani kidolgozására vonatkozó 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek 
megfeleló'en az ITS akcióterületeket is kijelöl. Az egymással térben összefüggő' fejlesztési projektek indokolják, hogy 
a városfejlesztés súlyponti területei saját fejlesztési programmal rendelkezzenek a fejlesztések ütemezésének, 
tartalmának összehangolására. A fő'város a 2014-2020-as idő'szakban olyan akcióterületek kijelölésére törekedett, 
ahol:

• a Fő'városi Önkormányzat és /vagy vállalatai nagyobb léptékű, vagy összehangolást igénylő' projekteket 
tervezett megvalósítani vagy előkészíteni;

• a helyszínek fő'városi tulajdonnal vagy vagyonkezeléssel érintettek;
• az összehangolás igénye, a fő'városi koordináció, a fő'város érdekeinek képviselete az egyéb érdekeltek 

ismert - stratégiai célokhoz illeszkedő' - fejlesztési szándékai miatt indokolt volt;
• a kezdeményező' szerep indokolja az aktív szerepvállalást, különösen egyes területek statikus állapotának 

kimozdítása érdekében;
• a fő'városi fejlesztések multiplikátor, területfelértékelő' hatására további szignifikáns fejlesztési volumen 

várható a jövő'ben a területen.

A fentieken kívül az ITS kiemelt területi célja (Duna menti területek fejlesztése) megvalósulását szolgáló 
akcióterületek kerültek kijelölésre.

Az ismertetett szempontok alapján 2014-2020 között összesen hét akcióterület került eredetileg kijelölésre, amely 
az ITS 2015. évi felülvizsgálata során kiegészült a 8. - Fő'városi Önkormányzat által is támogatott - olimpiai pályázat 
keretében kijelölt fejlesztési területtel.

Az akcióterületek neve mellett a változások mértéke látható egy 0-100%-os skálán, a nagyságrendi becslés 
tájékozató jellegű, a különböző' súlyú, jellegű tervezett projektek megvalósítási fokának összegzésével készült.

2. FINA2017 - MARGITSZIGET

3. NYUGATI TÉRSÉGE -VÁROSLIGET

4. BUDAPEST ÚJ FŐTERE ÉS SUGÁRÚTJA

5. NÉPLIGET

8. BUDAPEST DÉL

7. FERIHEGYI GAZDASÁGI ÖVEZET

6. KELENFÖLD

1. GÁZGYÁR - ÓBUDAI-SZIGET
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Az indikatívan azonosított projektek elő'rehaladását az egyes akcióterületre vonatkozóan a következő' oldalak 
tartalmazzák, a fő'városi projektekre vonatkozó részletesebb információk a stratégiai célok értékelése alatt található. 

A projektek megvalósításának foka, a tervezett fejlesztések jellege, súlya, városszerkezeti elhelyezkedése alapján az 
akcióterületi kijelölés módosítására tett javaslatok a következő'k:

A, továbbra is javasolt kijelölés:
1. Gázgyár - Óbudai-sziget Akcióterület (A gázgyár területén a kárelhárítás, illetve az Óbudai-sziget fejlesztése lehet 
reálisan a fókuszban a következő' évtized első' felében; mindkét esetben a fő'város részvétele mellett a kormányzat 
szerepvállalása lesz meghatározó.

4. Budapest új fő'tere és sugárútja Akcióterület (A városháza és a kapcsolódó közterületek megújítása, valamint a 
Kossuth-Rákóczi tengely minő'ségi fejlesztése nem valósult meg)

7. Ferihegyi Gazdasági Övezet Akcióterület (a repülő'tér közlekedési kapcsolatainak fejlesztése és a várostérségi 
övezet gazdasági zónaként történő' koordinált fejlesztése miatt a jövő'ben is releváns kijelölés, a fő'városnak fő'leg 
koordinációs, érdekérvényesítő' feladatai lesznek)

8. Budapest Dél Akcióterület (új néven Déli Városkapu) - a következő' évtized legnagyobb fejlesztési programja, a 
fő'városnak fő'leg koordinációs, érdekérvényesítő' feladatai lesznek)

B, továbbra is javasolt kijelölés, módosított területi lehatárolással:

3. Nyugati térsége - Városliget Akcióterület - A Liget Budapest projektjei folyamatban vannak, legkéső'bb 2022-2023- 
ra minden elem elkészül, így az új lehatárolást Nyugati tér - Podmaniczky út - Rákosrendező' tengely vonalában 
javasolt kijelölni.

5. Népliget Akcióterület- A lehatárolást a Haller út vonalában célszerű módosítani, mivel az Orczy kert felújítása és 
a Ludovika Campus projekt megvalósítása a közeljövő'ben befejező'dik. Az új fejlesztési területet kibő'vítése javasolt 
a Dél-pesti centrumkórház területével.

B, a továbbiakban nem javasolt kijelölés:

2. Fina2017 - Margitsziget Akcióterület - a fejlesztések megvalósultak, Felhévíz egészség-negyed kialakítását javasolt 
a Duna-parti akcióterülethez kapcsolni (lásd új akcióterületi javaslat)

6. Kelenföld Akcióterület - a fő'városi beruházások megvalósultak, a magánszektor fejlesztései is folyamatban vannak

C, előzetes javaslat új akcióterületek kijelölésére:

• Pesti és budai oldal rakpartok és háttérterületek (pesti oldal: Szabadság híd - Margit híd közötti terület; 
budai oldalon a DunaBuda tervezési területe)

• Fehérdűlő' területe
• Dél-budai Centrumkórházhoz kapcsolódó fejlesztési területek
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1
MEGVALOSULT/FOLYAMATBAN:

FŐVÁROS: ■ Csillaghegyi-öblözet árvízvédelme (kivéve Római parti mobilgát) és kapcsolódó
rekreációs fejlesztések

ÁLLAM: ■ EuroVelo szakasz megépítése

KERÜLETEK: ■ Zichy kastély - Vasarely múzeum felújítása

MAGÁN: ■ Harisnyagyár területének funkcióváltása, Graphisoft Park bó'vítése

ELŐKÉSZÍTÉS:

FŐVÁROS:
■ Döntés a K-híd felújításáról és az Aquincumi híd tervezésének elindításáról;

■ fejlesztési koncepció az Óbudai-szigetre (családi sportpark)

ÁLLAM:

■ Gázgyár kárelhárítás;

■ fejlesztési koncepció az Óbudai-szigetre;

■ sportcélú fejlesztések az Óbudai-szigeten (kajak-kenu akadémia);

■ HÉV járműcsere

KERÜLETEK: ■ Promenád folytatása az Árpád hídtól északra;

MAGÁN: ■ Árkád-Aquincum bevásárlóközpont

GÁZGYÁR - ÓBUDAI-SZIGET AKCIÓTERÜLET

NINCS VÁLTOZÁS:

FŐVÁROS:

■ Gázgyár Kulturális Negyed, rekreációs fejlesztések, gyaloghidak (Árpád hídra és 
a Gázgyárnál);

■ tisztviseló'telep és munkáslakótelep átfogó megújítása;

■ menetrendszerű víziközlekedés fejlesztése

ÁLLAM: ■ HÉV rekonstrukció

KERÜLETEK: ■ Zichy kastély teljes megújítása

MAGÁN:
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2 FINA2017 - MARGITSZIGET AKCIÓTERÜLET

MEGVALOSULT/FOLYAMATBAN:

FŐVÁROS:

■ Margitsziget integrált fejlesztése (zöldterület megújítása, szennyvíz- és 
csapadékvíz elvezetés, gerincút felújítása, rekreációs fejlesztések);

■ Palatinus Strandfürdó megújítása és szolgáltatásbóvítése;

■ Margit híd és Árpád híd közötti Duna-part megújítása - Rakpart II. ütem);

■ Lukács Gyógyfürdő' épületenergetikai fejlesztése;

■ személyforgalmi kikötők és kikötői infrastruktúra fejlesztése a vizes VB-hez 
kapcsolódóan

ÁLLAM:

■ Dagály Strandfürdő' megújítása és Duna Aréna megépítése;

■ sportinfrastruktúra felújítások (Komjádi - Császár és Hajós Alfréd uszodák);

■ ORFI és Budai Irgalmasrendi Kórház bő'vítése és felújítása

KERÜLETEK:

MAGÁN:

ELŐKÉSZÍTÉS:

FŐVÁROS: ■ Rákos-patak és környezetének revitalizációja (megvalósíthatósági tanulmány és
mesterterv)

ÁLLAM: ■ HÉV járműcsere;

KERÜLETEK:
■ Újlak városrész rehabilitáció

■ Integrált új szakrendelő' megépítés e a Frankel Leó úton

MAGÁN:

NINCS VÁLTOZÁS:

FŐVÁROS: ■ Felhévíz fürdő'negyed koncepció; 2-es villamos északi meghosszabbítása 
(elvetett projekt)

ÁLLAM: ■ HÉV rekonstrukció; Margitszigeti Teniszközpont (fő'város által nem támogatott, 
elvetett projekt)

KERÜLETEK:

MAGÁN:
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3 NYUGATI TÉRSÉGE -VÁROSLIGET AKCIÓTERÜLET

MEGVALÓSULT/FOLYAMATBAN:

FŐVÁROS:
■ FÁNK Pannon Park projekt és kapcsolódó fejlesztések;

■ Széchenyi Gyógyfürdő' felújítása; M3 metróvonal felújítása

ÁLLAM:

■ Liget Budapest fejlesztései: zöld- és rekreációs területek megújítása; Magyar 
Zene Háza, Millennium Háza; Szépművészeti Múzeum; Néprajzi Múzeum; 
Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ;

■ Nyugati pályaudvar főépületén állagmegóvó munkák

KERÜLETEK:
■ Nyugati tér felszíni rendezése; (TÉR-KÖZ támogatással);

■ Hunyadi téri Vásárcsarnok homlokzati felújítása

MAGÁN: ■ Central Park (Westend 2 területe); Szabolcs utcai lakóingatlanfejlesztések

ELŐKÉSZÍTÉS:

FŐVÁROS:
■ M1 Millenniumi földalatti vasút rekonstrukció, járműfejlesztés és 

meghosszabbítás;

■ Hermina garázs

ÁLLAM: ■ Liget Budapest: Új Nemzeti Galéria, Magyar Innováció Háza

KERÜLETEK:

MAGÁN:

NINCS VÁLTOZÁS:

FŐVÁROS:

■ Nyugati téri felüljáró elbontása (2019.05. havi FKT döntés) és átfogó felszíni 
rendezés, aluljáró rendezése;

■ 3-as villamos vonal meghosszabbítása (Liget projekthez kapcsolódóan 
kormánnyal közösen)

■ villamoshálózat összekötése a Deák tér és Lehel tér között

ÁLLAM:

■ Podmaniczky út menti használaton kívüli MÁV területek funkcióváltása (Liget 2 
projekt) és az átmeneti hasznosítás biztosítása;

■ Nyugati pályaudvar teljes megújítása a kapcsolódó MÁV területekkel és 
szolgáltatásokkal együtt)

KERÜLETEK:

MAGÁN:
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4 f ff f ff f • •
BUDAPEST UJ FŐTERE ES SUGARUTJA AKCIÓTERÜLET

MEGVALÓSULT/FOLYAMATBAN:

FŐVÁROS:
■ Belvárosi távhővezeték szakasz megépítése

■ Blaha Lujza tér közterületi megújítása - kivitelezési tender

ÁLLAM:
■ Puskás Aréna, Nemzeti Lovarda;

■ Nemzeti Múzeum kertjének megújítása

KERÜLETEK:

■ Verseny utcai veszélyeztetett tömb szociális célú rehabilitációja (VEKOP projekt) 
- VII. kerület;

■ Városház utca és környéke rekonstrukciója II. ütem (benne a Városház utca, 
Kamermayer tér, Semmelweis utca, Vitkovics utca felújítása); József nádor tér 
felújítása; valamint a Déli-Belváros Károlyi-kert környezetében lévő' utcák 
megújítása, Vörösmarty tér felújítása - -V. Kerület

MAGÁN: ■ jelentő'sebb ingatlanfejlesztések (szálloda, iroda): Párisi Udvar, Klotild palota dél,
Szervita tér körüli projektek, Petőfi utca projektjei

ELŐKÉSZÍTÉS:

FŐVÁROS:

■ Városháza komplex megújítása megvalósíthatósági tanulmány;

■ belvárosi Duna-partok komplex közterületi rehabilitációja; 1. ütem tervezése 
(RAK-PARK);

■ M1 Millenniumi földalatti vasút rekonstrukciója - tervezés

ÁLLAM:

KERÜLETEK:

MAGÁN: ■ Aréna Plaza bő'vítése

NINCS VÁLTOZÁS:

FŐVÁROS:

■ Kossuth Lajos utca -Rákóczi út közterületi megújítása;

■ villamoshálózat összekötése a Deák tér és Lehel tér között;

■ újpalotai villamos (új felszíni villamosvonal építése)

ÁLLAM:
■ Keleti pályaudvar épületének felújítása és kapcsolódó MÁV fejlesztések;

■ Istvánmező' további sportfejlesztései (Nemzeti Korcsolyázó Központ, velodrom 
felújítása)

KERÜLETEK:

MAGÁN:
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5 NÉPLIGET AKCIÓTERÜLET

MEGVALÓSULT/FOLYAMATBAN:

FŐVÁROS: ■ M3-as metróvonal rekonstrukciója

ÁLLAM:

■ Ludovika Campus (1., 2. és 3. ütem) az Orczy kert felújításával és 
sportinfrastruktúra kialakításával;

■ Operaház Eiffel Műhelyháza, új Közlekedési Múzeum;

■ Korányi kórházfejlesztés

KERÜLETEK: ■ Orczy-negyed szociális városrehabilitáció - VIII. kerület

MAGÁN: ■ Új irodaházak: Telekom székház, Liberty Irodaház

ELŐKÉSZÍTÉS:

FŐVÁROS:
■ Néplige fejlesztési koncepció (tervezés)

■ Józsefvárosi rekreációs övezetben új fürdő' kialakításának vizsgálata

ÁLLAM:

■ Dél-pesti Centrumkórház;

■ új multifunkcionális sport és rendezvénycsarnok kialakítása;

■ egyéb sportfejlesztések a Népligethez kapcsolódóan (Fradiváros);

■ Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára új létesítménye a Kő'bányai úton

KERÜLETEK:

MAGÁN:

NINCS VÁLTOZÁS:

FŐVÁROS:

ÁLLAM:

KERÜLETEK: ■ Ganz - Mávag barnamező's terület (kínai piac) megújítása

MAGÁN:
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6 KELENFÖLD AKCIÓTERÜLET

MEGVALÓSULT/FOLYAMATBAN:

FŐVÁROS:

■ Kelenföld intermodális központ kialakítása P+R parkolókkal;

■ Budaörsi úti kétszintes csomópont kialakítása,

■ 1-es villamos meghosszabbítás az Etele térig;

ÁLLAM:

KERÜLETEK:

MAGÁN: ■ Futureal One nevű irodaház I. üteme és a Kelenföld Plaza

ELŐKÉSZÍTÉS:

FŐVÁROS:

ÁLLAM:
■ Közlekedési Múzeum kiállítóhelyének kialakítása a Kelenföld pályaudvar 

műemléki védettség alatt álló épületében;

■ Dél-budai Centrumkórház

KERÜLETEK:

MAGÁN: ■ További irodaház fejlesztések

NINCS VÁLTOZÁS:

FŐVÁROS:

ÁLLAM:

KERÜLETEK:

MAGÁN:
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7 FERIHEGYI GAZDASÁGI ÖVEZET AKCIÓTERÜLET

MEGVALÓSULT/FOLYAMATBAN:

FŐVÁROS:

ÁLLAM:

KERÜLETEK:

MAGÁN:
■ Budapest Airport fejlesztései :új hatszintes parkolóház; rakodóvágányok 

infrastruktúrájának bó'vítése, új cargo city logisztikai központ, új móló;

■ logisztikai csarnokok; szálloda;

ELŐKÉSZÍTÉS:

FŐVÁROS:

ÁLLAM: ■ Ferihegyi repüló'térre vezető' gyorsforgalmi út rekonstrukciója

KERÜLETEK:

MAGÁN: ■ Budapest Airport további fejlesztései (új terminál, repülőtéri vasútállomás)

NINCS VÁLTOZÁS:

FŐVÁROS:

ÁLLAM: ■ gyorsvasút / kötöttpályás kapcsolat fejlesztése

KERÜLETEK:

MAGÁN:
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8 BUDAPEST DÉL AKCIÓTERÜLET

MEGVALÓSULT/FOLYAMATBAN:

FŐVÁROS:

ÁLLAM: ■ Déli összekötő' vasúti híd korszerűsítése és szélesítése

KERÜLETEK:

MAGÁN:

■ BudaPart projekt a Kopaszi gátnál (iroda, lakó) és a további projektek a Budafoki 
út és a Duna közötti szakaszon;

■ magánkórház és irodafejlesztések a Soroksári út és a Duna között (Lechner 
sétány);

■ Vágóhíd és környezete átalakulása (lakó és irodafejlesztések)

ELŐKÉSZÍTÉS:

FŐVÁROS:

ÁLLAM:

■ Déli Városkapu projektjeinek eló'készítése - városépítészeti masterplan 
pályázat, tervezett funkciók: diákváros, közpark, sport- és szabadidó's 
létesítmények, lakóházak, irodák;

■ Galvani híd tervpályázat;

■ É-D-i regionális gyorsvasút déli szakasz kialakítása a Kálvin térig; - tervezés IKOP 
forrásból;

■ Danubius vasúti megálló és csatlakozó vasúti fejlesztések

KERÜLETEK:

MAGÁN:

NINCS VÁLTOZÁS:

FŐVÁROS:

ÁLLAM: ■ Millenniumi Konferencia Központ

KERÜLETEK:

MAGÁN:
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• • XX

ÖSSZEGZÉS ÉS JAVASLATOK
X X X X X

AZ ITS MEGÚJÍTÁSÁRA VONATKOZÓAN

CÉLOK KIALAKÍTÁSA, CÉLOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK

» A célok újragondolása során a klasszikus ágazati tagolás egyre nagyobb kihívást jelent, az ágazatok 
közötti összefüggések új tematikus célok kialakítását teszik lehetó'vé (innováció, klímavédelem stb.). 
Érdemes az egymással konfliktushelyzetben lévó' célkitűzések, céltartalmak (tervezett intézkedések) 
elemzését is elvégezni (pl. Co2 kibocsátás csökkenése versus Közép-Európa vezető' gazdasági térsége). 
Mivel egy-egy beavatkozás több cél megvalósulását támogathatja, ezért az összefüggések bemutatására 
is érdemes nagyobb hangsúlyt fektetni. Az ITS keretein belül továbbra is maximum 5-8 db stratégiai cél 
felállítása javasolt, melyekhez azok elérését középtávon biztosító intézkedések és indikatív projektek 
illeszkednek. A stratégiai célok és intézkedések rendszerének együttes tervezése javasolt. A célok 
megtervezését a szakértói és a döntéshozói kör bevonásával kell elvégezni.

CÉLOK SZÁMSZERŰSÍTÉSE

» Az ITS egyik hiányossága, hogy az egyes célokhoz nem rendelt markáns, jól kommunikálható, középtávra 
szóló célértékeket, a célok, alcélok (intézkedés-csoportok) megfogalmazása is általánosabb jellegű, ami 
keretezi a megvalósítás idó'szakában a projektgenerálást és projektfejlesztést. Az ITS megújítása során a 
célokhoz egy-egy fó' méró'számot (KPI - key performance indicator) javasolt rendelni, mely a cél szöveges 
tartalmába is beépülhet, segíti, „megfoghatóvá” teszi az elérni kívánt állapotot, segíti annak 
kommunikációját. A számszerűsítésénél értékelni kell, hogy azok a Budapest hosszú távú céljaihoz 
miként illeszkednek, kellóen ambiciózusok, reálisak vagy a hosszú távú célértékekhez elérése 
szempontjából alultervezettek.

TARTALMI FELÜLVIZSGÁLAT

» Az ITS átfogó jellege miatt nem tudta magára vállalni az ágazati/tematikus stratégiák során elvárt 
részletes elemzéseket és egyeztetéseket, de ilyen stratégiák több esetben hiányoztak vagy már nem 
voltak aktuálisak. Budapest helyzete - mérete, az itt található szolgáltatások, problémák komplexitása 
- nem mérhetó' össze egy szintén ugyanezt az ITS tervezési módszertant alkalmazó kis- vagy középváros 
esetével. A részletes tematikus stratégiák kidolgozására szükség van, 2015 óta több ágazatban (pl. 
környezet, zöldterület, gazdaságélénkítés, mobilitás, távhószolgáltatás, esélyegyenlóség) és ágazatközi 
tématerületen (klíma, okos város) jelentó's tervezési munka folyt. Az ITS megújítása során a frissen 
készült fó'városi stratégiai dokumentumok helyzetértékelésének, javasolt intézkedéseinek, valamint 
indikátorainak, célszámainak beépítésére van szükség. Ugyanakkor a megalapozó vizsgálat 
kormányhatározat szerinti fejezetinek adattartalmát is érdemes felülvizsgálni, azaz mely adatoknak, 
információknak van relevanciája a célok és beavatkozások kialakítása szempontjából, elég jól leírják-e 
az ok-okozati összefüggéseket, mely adatok, vizsgálatok hiányoznak az alátámasztáshoz vagy a 
beavatkozások pontosabb megtervezéséhez. Adott esetben az ITS tervezés támogatásához primer 
kutatásokat kell készíteni.

PRIORITÁSOK, INDIKATÍV BEAVATKOZÁSOK MEGHATÁROZÁSA

» A célok alatt megjelenó intézkedések és indikatív projektek fontossági sorrendjének meghatározása 
továbbra is javasolt, ehhez az ITS-nél alkalmazott szempontrendszer felülvizsgálatát is el kell végezni. A 
fontossági sorrend meghatározását szakmai és döntéshozói körben kell véglegesíteni. Érdemes a 
folyamatos jellegű és ernyó-jellegű tevékenységeket elválasztani a projekt-jellegű (ahol a tartalom, idó, 
költség egyértelműen megtervezhetó) beavatkozásoktól. A projektek esetében a költségek 
nagyságrendje és a megvalósítási idó szerint is érdemes bontásokat tenni.
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MONITORING
» Az új célrendszerrel párhuzamosan a fó' indikátorok (KPI - key performance indicators) mellett a további

méró'számok felülvizsgálatát is el kell végezni, a kiválasztásnál fontos a mérhetó'ség, az adatok 
hozzáférhetóségének, az adatszolgáltatás költségének, forrásának, gyakoriságának figyelembe vétele. A 
monitoring a terv végrehajtásának fontos menedzsment eszköze, ezért az ne csak az indikátorkészlet 
összeállítására terjedjen ki, hanem épüljön be a terv végrehajtásához kapcsolódó döntéshozási 
folyamatba. Az adatok összegyűjtése és értékelése mellett érdemes szakértó'k bevonásával tematikus 
értékeló' csoportokat (platformokat) kialakítani, akik az eredmények értékelését támogatják, a 
továbblépésre, módosításra javaslatokat dolgoznak ki. Összeségében a monitoring folyamatok 
kidolgozását javasolt részletesebben kidolgozni, a Smart Budapest Keretstratégia (2019) monitoring 
fejezetének ajánlásainak felhasználásával.

HORIZONTÁLIS CÉLOK ÉS SMART ITS

» Az ITS 4 horizontális célt tartalmaz (1. Partnerség, kooperáció, participáció;2. Zöld szemlélet, környezet
és klímatudatosság; 3. Egyenló' esélyek; 4. Innováció), melyek mindegyike szerepet kap a 2019-ben 
elfogadott Smart Budapest Keretstratégiában. A keretstratégia összesen 11 horizontális alapelvet 
határoz meg, melyek figyelembe vételével biztosítható a fenntartható városfejlesztés elveinek 
érvényesítése a szolgáltatások és az infrastruktúra fejlesztésében egyaránt. A hazai jogszabályi 
környezetben az integrált településfejlesztési stratégiák készítését is szabályozó 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet 2017 márciusi módosítása vezette be az „okos város” fogalmát. A rendelet értelmében 
a településfejlesztési stratégiákat a Lechner Tudásközpont “okos város módszertanának” (Okos Város 
Fejlesztési Modell - Módszertani Útmutató) felhasználásával kell elkészíteni. Budapest komplexitása 
okán az ITS tervezés kezdeti fázisában érdemes elvégezni a Lechner által kiadott Okos Város Fejlesztési 
Modell „felhasználásának” értékelését: melyek azok az ajánlások, amelyek Budapest komplexitása miatt 
nem alkalmazhatóak, melyek azok a szempontok, amelyek az okos ITS kialakítását biztosítják.

PARTNERSÉG, PARTICIPÁCIÓ, RÉSZVÉTELI TERVEZÉS

» A smart irányelveknek megfeleló'en a tervezési módszertan újragondolására van szükség, mely biztosítja
a szélesebb alapú szakmai konzultáció mellett (tematikus munkacsoportok, workshopok stb.) a nagyobb 
nyilvánosság bevonását a tervezés különbözó' stádiumaiban. Az okos város emberközpontú és 
szolgáltató, így csak az „ügyfelek”, azaz a városlakók, vendégek, vállalkozások és munkavállalók 
igényeinek, preferenciáinak figyelembe vételével lehet a jövó't jól megtervezni. A szélesebb körű 
bevonás megtervezésénél építeni kell a szakmai és civil szervezetekre, kerületekkel és intézményekkel 
való együttműködésre és fel kell használni az infokommunikációs eszközökben lévó' lehetó'ségeket. A 
folyamatot és annak eszközrendszerét érdemes az ITS tervezés kezdó' fázisában megtervezni 
(stakeholder elemzésre alapozva), kidolgozva az egyes részfolyamatok eróforrásszükségletét, elvárt 
eredményeit, kommunikációját/visszacsatolási rendszerét s kapcsolható edukációs elemeit.

TÁRSADALMASÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

» A széleskörű participációval zajló, többféle módszert alkalmazó tervezés és annak kommunikációja már 
önmagában segíti a terv tartalmának megismertetését, de a nagyobb nyilvánosság szempontjából is 
érdemes megtervezni az elfogadott terv kommunikációját. Ehhez megfeleló formátum, nyelvezet és 
kommunikációs csatorna szükséges, mely kiterjed arra is, hogy a legfontosabb érintett csoportok milyen 
szerepet játszanak, mivel járulnak hozzá a terv sikeres végrehajtásához. Világos üzenetre van szükség a 
döntéshozás oldaláról is: milyen célokat szeretne a városvezetés elérni s ennek érdekében milyen 
beavatkozásokat tervez. A monitoring eredmények kommunikációja növeli az egész folyamat, a 
teljesítés átláthatóságát. Fontos, hogy a külsó és belsó' változások értékelése, a terv tartalmi elemeinek 
szükséges változtatásai folyamatos megjelenést kapjanak a különbözó' kommunikációs eszközökön 
keresztül, hangsúlyozni kell a terv menedzsment eszköz szerepét, mely rugalmasan képes reagálni a 
keretfeltételek módosulására, szemben az elszámoltatás típusú megközelítéssel (mit ígért a terv és 
ehhez képest mi valósult meg). Ahogy a Lechner Tudásközpont által kiadott okos város módszertan is 
megfogalmazza. „A dokumentum tehát nem cél, hanem eszköz ahhoz, hogy a város elérhesse céljait a 
partnerség, a városfejlesztés és a városüzemeltetés integrált kezelésével”.
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